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Activiteiten in de periode na 2019
In de programmabegroting hebben wij de beantwoording van de vragen “wat willen we bereiken” en
“wat gaan we daarvoor doen” voor 2019 vertaald naar doelen en activiteiten. Hieronder geven wij
een doorkijk van de activiteiten die in de jaren na 2019 aan bod komen.

Programma Mens en Samenleving
• We gaan een armoedebeleid opstellen, mede naar aanleiding van de conclusies en

aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Dit doen we samen met onze maatschappelijke
partners (2020)

Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed
• We onderzoeken de mogelijkheid tot het realiseren van woningen in de vestingwal. We doen

onderzoek naar de mogelijkheden om gemeentelijke objecten energieneutraal te maken (2022).
• We faciliteren de initiatieven die vanuit de samenleving (inwoners, verenigingen en bedrijven)

voor de viering van 750 jaar Steenbergen komen. Vanaf 2020 gaan we initiatieven - indien nodig
- actief stimuleren (2022).

• De bibliotheek zal in zijn nieuwe vorm actief zijn binnen de scholen, gemeentebreed.

Programma Leefomgeving en duurzaamheid
• We doen onderzoek naar de mogelijkheden om gemeentelijke objecten energieneutraal te maken

(2020)
• Actualisatie avn de Woonvisie (2020)
• We faciliteren de realisatie van natuurspeeltuinen. Het initiatief voor de speeltuin in Steenbergen

Zuid nemen we hierbij als voorbeeld (2021)
• We leggen een herdenkingsbos aan (2021)

Programma Economie, Toerisme en Recreatie
• We inventariseren de leegstand op bedrijfslocaties, maken dit inzichtelijk en houden dit actueel

(2020)
• We doen onderzoek naar de mogelijkheden om de watersport te stimuleren (2020)
• We doen onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een kleinschalige camping en een

uitbreiding van camperplaatsen (2020)

Programma Bestuur en Dienstverlening
• We onderzoeken op welke wijze we kunnen komen tot een raadsbreed programma bij de

volgende verkiezingen en stellen een plan van aanpak op (2020).
• We gaan kijken hoe de legesheffing kan bijdragen aan het stimuleren van duurzaamheid.
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Raadsprogramma Gewoon Samen Doen!

Inschatting financiële vertaling Raadsprogramma
Gewoon Samen Doen!

Activiteit Progr. 2019 2020 2021 2022
Mogelijke
investering

Ondersteuning gemeenschapshuizen MS 30.000 *

Betrekken van jeugd bij het maken van plannen MS 15.000 15.000 15.000 15.000

Opstellen plan voor tranformatie sociaal domein MS 100.000 *

Investering sociaal domein om aan de voorkant te komen MS 250.000 250.000 *

Canon van Steenbergen KCE 15.000 *

Behoud Gummaruskerk KCE 60.000 pm *

Opstellen plan van aanpak opgave Cultuur en Erfgoed KCE 10.000 *

Aanleg herdenkingsbos KCE 150.000

Onderzoek vrijkomende argrarische bebouwing LD 30.000 *

Afstemmen communicatie op arbeidsmigranten LD 15.000 10.000 10.000 10.000

Energieneutraal maken accommodaties LD pm

Onderzoek energiecoorperatie LD 5.000 5.000 5.000 *

Opstellen plan van aanpak energietransitie LD 25.000 *

Bevorderen vergroening en biodiversiteit LD 60.000 60.000 60.000

Maatregelen GVVP LD 1.500.000

Stimuleren fietsvoorzieningen LD 150.000

Fietparkeren bij bushaltes LD 40.000

Verhogen veiligheid van de bermen LD 250.000

Uitbreiden milieustraat LD 750.000

Acquisitie en aantrekken nieuwe bedrijven ETR 20.000 20.000 20.000

Uitvoeringsprogramma recreatieve kansenkaart ETR 50.000 50.000 50.000 50.000

Stimuleren watersport door aanleg ligplaatsen ETR 150.000

Viering 750 jaar bestaan Steenbergen BD 50.000 50.000 *

Viering 75 jaar bevrijding (i.c.m. Chapeau) BD 18.000 *

Stelpost kapitaallasten investeringen coalitieprogramma BD 100.000 150.000

593.000 440.000 310.000 355.000 2.990.000

Toelichting investeringen: dit is een doorkijk van de mogelijke
investeringen voor de komende jaren. Zoals aangegeven in het
voorwoord hebben we hiervoor financiele ruimte opgenomen
(€ 100.000 in 2021 en € 150.000 in 2022)

.

* waarvan gedekt door onttrekking aan de algemene reserve 513.000 285.000 55.000 50.000
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Paragraaf lokale heffingen
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Overzicht lokale heffingen

Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als dekking in
de begroting:

Omschrijving Jaarrekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019

Onroerende zaakbelastingen:

- eigenaren 3.645.500 3.686.400 3.898.400

- gebruikers 614.800 696.800 646.300

Afvalstoffenheffing 2.846.400 2.943.300 3.312.800

Rioolheffing 1.553.000 1.599.000 1.641.500

Hondenbelasting 195.300 99.200 101.800

Toeristenbelasting 106.400 80.000 80.000

Forensenbelasting 7.300 8.800 14.200

Reclamebelasting 62.400 55.400 62.200

Leges bouwvergunningen c.a. 951.600 723.900 760.900

Leges burgerzaken 450.400 427.900 440.900

Leges openbare orde 12.200 15.500 13.000

Marktgelden 3.100 3.100 3.100

Begraafrechten 48.700 55.700 61.800

Totaal 10.497.100 10.395.000 11.036.900

Ontwikkelingen van de lokale lasten / overhead

In het raadsprogramma Gewoon Samen Doen! 2018-2022 is opgenomen dat de belastingen
uitsluitend worden verhoogd met het jaarlijkse percentage voor loon- en prijsstijgingen en zowel
de heffingen (riool en afval) als de leges (kosten voor vergunningen) 100% kostendekkend zijn.
Bij de begroting 2019 is voor de OZB uitgegaan van een stijgingspercentage van 2,5%. Voor de
afvalstoffenheffing en rioolheffing is uitgegaan van 100% kostendekking.

De lokale lasten voor 2019 bedragen:

 Eénpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens

 2018 2019 2018 2019

OZB-Zakelijk recht € 273 € 280 € 273 € 280

Rioolheffing € 152 € 155 € 152 € 155

Afvalstoffenheffing € 254 € 267 € 338 € 356

Totaal € 679 € 702 € 763 € 791

Stijgingspercentage 3,4 % 3,7 %
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 Eénpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens

Landelijk gemiddelde € 654 € 721

In de bovenstaande tabel is bij de berekening van de woonlasten uitgegaan van een woning met
een gemiddelde WOZ-waarde van € 213.500,- en een tariefstijging voor 2019 van 2,5%.
Voor de berekening van de afvalstoffenheffing in 2018 is bij de eénpersoonshuishoudens
uitgegaan van twee kleine containers voor het inzamelen van GFT en restafval. Bij de
meerspersoonshuishoudens is uitgegaan van twee grote containers in 2018.
Het bedrag dat is opgenomen als landelijk gemiddelde woonlast voor 2018 is ontleend aan de Atlas
van de lokale belastingen 2018 (de COELO atlas).

Plaats op de ranglijst
In dezelfde Atlas zijn de lasten van alle 387 Nederlandse gemeenten in beeld gebracht en op
een ranglijst gezet. Daarbij worden de lasten voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht bij elkaar
opgesteld voor gemiddelde huishoudens, verdeeld naar huurders en eigenaren. Uit deze ranglijst
blijkt dat Steenbergen voor de eigenaren op plaats 222 staat en voor de huurders op plaats 336.
Hoe lager op de ranglijst, hoe duurder de gemeente.
Elders in deze paragraaf zal op de afzonderlijke heffingen nader worden ingegaan.

Overhead

Overhead en rentetoerekening centraal
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning
van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV en in de begroting worden
baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma 's geregistreerd
maar centraal onder een afzonderlijk taakveld onder het programma Bestuur en veiligheid. Deze
methodiek is ook van toepassing op de toerekening van rente. Omdat de gemeente Steenbergen
geen leningen heeft wordt er geen (interne) rente meer toegerekend aan de afvalstoffen, riolering
en lijkbezorging.
Om te voorkomen dat er verschillen gaan optreden in de wijze van toerekening van overhead, wordt
een algemene definitie van overhead voorgeschreven. Uitgangspunt van deze definitie is dat kosten
zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten.

Waar integrale kostprijs nog een rol speelt
Volgens deze nieuwe methodiek wordt in de begroting en verantwoording niet meer gerekend met
de integrale kostprijs. In een aantal gevallen speelt het hanteren van een integrale kostprijs nog wel
een rol.
Zo zou het niet toerekenen van overhead en eventueel rente aan grondexploitaties, investeringen
en groot onderhoudsprojecten die ten laste van een voorziening worden gebracht, leiden tot een
tekort in de bestaande begroting. Daarom is in de nieuwe voorschriften geregeld, dat in die gevallen
wel indirecte kosten worden toegerekend.

Ten aanzien van taken/activiteiten en daarmee samenhangende diensten waarvoor gemeenten
kostendekkende tarieven mogen berekenen, zou het niet meenemen van overhead betekenen
dat voor die producten een positief resultaat kan ontstaan, omdat gemeenten overhead wel
mogen meenemen in de berekening van de tarieven. Dit dient extracomptabel te geschieden,
de kostprijs wordt gebaseerd op de aan het betreffende taakveld toegerekende lasten met
een opslagpercentage voor de overhead op de personeelskosten. Bij de berekening van de
kostendekkendheid van de diverse heffingen is het toegerekende bedrag aan overhead afzonderlijk
vermeld.
Het opslagpercentage voor overhead is berekend door de overhead exclusief kosten
bestuursondersteuning om te slaan naar rato van de personeelskosten en kosten vaste
uitzendkrachten in het primaire proces. Voor het opslagpercentage van de buitendienst zijn de
kosten van huisvesting in mindering gebracht op de overhead. Deze methodiek van berekening van
het opslagpercentage voor overhead is ook vastgelegd in de financiële verordening.
Het opslagpercentage overhead op de personeelskosten voor 2019 bedraagt 75,32% en voor de
buitendienst 60,71%.
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Onroerende zaakbelastingen

Sinds 2008 stelt het kabinet jaarlijks de macronorm vast. De macronorm geeft de maximale
landelijke opbrengststijging voor een bepaald jaar aan.
Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale landelijke OZB-opbrengst in 2018
met € 95,3 miljoen, een stijging van 2,36%. De maco-norm voor 2017 is 3,20%. Dat betekent dat de
stijging in 2018 binnen de macronorm blijft.
Sinds 2008 worden alle panden jaarlijks opnieuw gewaardeerd. In 2019 geldt de waardepeildatum
1-1-2018. In 2018 gold de waardepeildatum 1-1-2017. Bij het verschijnen van deze begroting is een
start gemaakt met de herwaardering van alle objecten naar de waardepeildatum 1-1-2018. Bij de
vaststelling van de OZB-tarieven zal de herwaardering naar waardepeildatum 1-1-2018 grotendeels
zijn afgerond. Mocht dan blijken dat de waardeontwikkeling van de woningen en/of niet-woningen
is veranderd, dan zal hier bij de vaststelling van het heffingspercentage rekening mee worden
gehouden.
Voor de bepaling van de OZB-opbrengst is uitgegaan van een inflatiepercentage van 2,5%.

Afvalstoffenheffing

Beleidskeuzes afvalstoffenheffingbeleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020
De gemeente Steenbergen heeft als beleidsuitgangspunt kostendekkende tarieven voor de
afvalstoffenheffing.
In april 2016 is het beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 vastgesteld. Hierbij is de
ambitie vastgesteld om te gaan voor 100 kg restafval/inwoner in 2020 en dat 75% van het totale
afval wordt aangeboden voor hergebruik. In 2017 stond de teller nog op 232 kg per inwoner. Er
is in het beleidsplan gekozen voor het inzamelscenario Omgekeerd inzamelen zonder tarief op
restafval. Hierbij ligt de focus op het zo veel mogelijk inzamelen van grondstoffen aan huis. Het
restafval dat nog overblijft moet worden weggebracht. Na een intensieve voorbereiding is op 1 april
2018 gemeentebreed gestart. Naast Omgekeerd Inzamelen is het van belang dat ook ingezet wordt
op de bewustwording van de inwoners. Dit vergt inspanning op het gebied van communicatie en
voorlichting. Fasegewijs zal hier dus extra aandacht aan worden besteed.
Verder zullen de komende jaren nog diverse andere onderwerpen worden opgepakt, zoals o.a. een
haalbaarheidsonderzoek naar gft bij hoogbouw.
Tevens is er besloten om een egalisatiereserve op te gaan bouwen.
 
Egalisatiereserve
Als het financieel haalbaar is zal de komende jaren een egalisatiereserve worden opgebouwd zodat
er meer ruimte ontstaat om kleine investeringen te doen of onvoorziene uitgaven te kunnen dekken
ten behoeve van het afvalbeleid. Een financiële buffer biedt kansen bij het maken en uitvoeren
van bepaalde keuzes. Denk bijvoorbeeld hierbij aan het optimaliseren van een milieuparkje,
of het uitvoeren van een pilot om in een bepaalde wijk iets nieuws uit te proberen. Door een
egalisatiereserve kunnen sterke schommelingen in de afvalstoffenheffing en de gevolgen van
stijgende kosten van afvalverwijdering voor de burgers worden opgevangen.

Onderzoek Milieustraat
De milieustraat in Steenbergen groeit uit z’n jas. De mogelijkheden zijn beperkt. Naast het feit dat
er geen waterdicht toegangscontrolesysteem is, is er geen ruimte voor uitbreiding van afvalstromen.
Als gevolg van de transitie naar Omgekeerd Inzamelen dient ook de inrichting van de milieustraat
aangepast te worden. Een veranderde inrichting is medebepalend voor de haalbaarheid van
de doelstellingen. Hierbij valt te denken aan een onderzoek van diverse varianten van zowel
aanpassing huidige milieustraat tot een nieuwe locatie. Hierbij wordt de benodigde ruimte, locatie(s),
serviceniveau en afrekensystematiek kritisch tegen het licht wordt gehouden. Ook de locatie
gemeentewerf wordt hierin meegenomen. Het onderzoek vindt in 2018 en 2019 plaats.
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Naheffing Attero als gevolg van te weinig aanlevering van restafval
Zes Brabantse gewesten hadden een contract met Attero voor het verwerken van het GFT- en
Restafval tot 1 februari 2017. De gemeente Steenbergen valt onder het voormalig GSV gewest, het
huidige gewest Westelijk Noord-Brabant. Dit gewest bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op
Zoom, Roosendaal, Halderberge, Woensdrecht, Steenbergen, Rucphen en deels Moerdijk. De zes
gewesten moeten volgens eerdere afspraak totaal 510.000 ton restafval per jaar ter verwerking aan
Attero aanleveren. Omdat dit aantal niet meer werd gehaald heeft Attero bekeken welke gewesten,
omgerekend per inwoner, de minimale hoeveelheid niet meer halen. Naar aanleiding hiervan heeft
Attero aan diverse gewesten een naheffing gezonden. De gewesten waren het hier niet mee
eens en zij besloten om voor dit onderwerp gezamenlijk op te trekken bij eventuele gerechtelijke
procedures. De Vereniging van Contractanten behartigt de belangen van deze gewesten. Attero
had een vernietigingsprocedure opgestart tegen het arbitrale vonnis 2011-2014. De uitspraak is ten
voordele van de gemeenten/gewesten uitgevallen.
Attero heeft tevens een arbitragezaak tegen de gewesten aangespannen over het jaar 2015. Deze
arbitragezaak loopt nog. Hier kan dus nog geen uitsluitsel over worden gegeven. Aannemelijk is dat
ook het jaar 2016 nog aan de orde komt.

Matrasinzameling en hout (milieustraat)
In 2016 zijn we door de Provincie verplicht gesteld om matrassen apart in te zamelen, dit conform
het activiteitenbesluit. De kosten zijn erg hoog. Er zijn maar een paar verwerkers en vanuit de
rijksoverheids of producenten is er financieel ook niets aan de voorkant geregeld, zoals bijvoorbeeld
bij het afvalfonds verpakkingen. Dit maakt de hele cyclus erg duur. Hier tegenover staat in ieder
geval wel een winsituatie op milieugebied.
De kosten voor de verwerking van het B- en C-hout worden steeds hoger. Dit komt omdat de
houtmarkt in Nederland is verzadigd.

Inzamelkosten huishoudelijk afval
De kosten voor de inzameling van rest- gft en plastic verpakkingsafval en drankenkartons zijn
aanzienlijk gestegen. Dit staat overigens los van het Omgekeerd Inzamelen. Het contract liep in juni
2017 af maar vanwege de transitie naar Omgekeerd Inzamelen is de huidige inzamelaar gevraagd
om de tussentijdse periode op te vullen. Bovendien kon gebruik worden gemaakt van de expertise
van de inzamelaar en van de gebiedskennis. Dit is gebeurd tot 1 april 2018.
De inzamelaar gaf aan dat de inzameltarieven die de laatste jaren werden gehanteerd niet meer
marktconform zijn met als gevolg een stijging van de inzamelkosten. In de begroting 2018 zijn deze
hogere tarieven alvast opgenomen. Een nieuwe aanbesteding voor de inzameling heeft uitgewezen
dat de kosten nog hoger uitvielen dan in de begroting was opgenomen.

Kostendekkendheid, maatstaf van heffing en tariefstelsel
Het beleidsuitgangspunt van de lokale heffingen is dat het tarief kostendekkend moet zijn. Verder is
besloten om de BTW in de tariefsberekening mee te nemen.
2018 is het overgangsjaar naar Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op restafval. Hierdoor was
er sprake van twee inzamelsystemen in één jaar. De tariefstelling was enerzijds op basis van
een containerpakket dat op een adres stond, anderzijds voor nieuwe vestigingen op basis van
één- of meerpersoonshuishoudens in combinatie met een grote of kleine GFT container. Voor de
tariefstelling afvalstoffenheffing met ingang van 2019 wordt voorgesteld dit te baseren op één- of
meerpersoonshuishouden. Uitgangspunt is geen tarief op restafval.
Het tarief voor een éénpersoonshuishouden bedraagt 75% van een meerpersoonshuishouden. De
kosten voor afvalverwijdering zijn in 2019 € 3.314.900,- , inclusief € 439.800,- verrekenbare BTW,
€ 119.700,- voor kwijtscheldingen en € 238.800,- voor overhead.

Bij de berekening van de tarieven is uitgegaan van:

éénpersoonshuishoudens meeerpersoonshuishoudens

2.778 7.222

Bij het opstellen van de begroting 2019 zijn daar de volgende tarieven afvalstoffenheffing
uitgekomen:
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Jaarrekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019

Restafval:

grote container € 257 € 265

kleine container € 193 € 199

GFT:

grote container € 71 € 73

kleine container € 53 € 55

éénpersoonshuishouden € 267

meerpersoonshuishouden € 356

Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2019

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Inzameling 1.244.200 nee 100% 1.244.200

Verwerking 1.168.400 nee 100% 1.168.400

Beleidskosten 164.500 nee 100% 164.500

Communicatie 10.000 nee 100% 10.000

Handhaving 28.500 nee 100% 28.500

Overig 133.000 nee 100% 133.000

Perceptiekosten afvalstoffenheffing 6.800 nee 100% 6.800

Kwijtscheldingen 119.700 nee 100% 119.700

Toerekenbare BTW 439.800 nee 100% 439.800

TOTAAL 3.314.900 3.314.900

Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

7.3 Afval 2.863.500

0.8 Overige baten en lasten:

0.10 Mutaties reserves -

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) 119.700

0.8 Overige baten en lasten:

Inkomsten 7.3 Afval, excl. Heffingen -346.900

Netto kosten 7.3 Afval 2.636.300

Toe te rekenen kosten:

Overhead 238.800

BTW 439.800

Totale kosten 3.314.900

Opbrengst heffingen 3.312.800
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Kostenonderbouwing afvalstoffenheffing 2019

Dekking 100%

Rioolheffing

Beleidskeuzes rioolheffing en mate van kostendekkendheid
Het gemeentelijk waterbeheer omvat steeds meer werkzaamheden die niet aan individuele
belangen zijn toe te rekenen. Denk aan het afvoeren van regenwater en het grondwaterbeheer. De
gemeentelijke uitgaven op dit gebied zullen de komende jaren aanzienlijk toenemen als gevolg van
het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese kaderrichtlijn water.
Bij het vernieuwde Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) hoort een kostendekkingsplan. In dit
kostendekkingsplan worden de kosten voor de rioleringsvoorzieningen voor de komende
twintig jaar opgenomen. Om al te grote schommelingen in de tariefstelling te voorkomen is een
egalisatiereserve gevormd.

Maatstaf van heffing en tariefstelsel
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. Het tarief voor 2019 bedraagt
€ 155,- (2018: € 152,-). Het gemiddelde tarief van rioolheffing in Nederland lag in 2018 op € 194,-.
In de kosten voor het beheer en onderhoud riolering worden de kosten voor vegen,
onkruidbestrijding en onderhoud van de watergangen gedeeltelijk toegerekend naar dit product.
De kosten van vegen en onkruidbestrijding bedragen op jaarbasis € 499.5000,-, inclusief btw.
Landelijk is er een richtsnoer ontwikkeld die aangeeft dat 1/3 deel van deze kosten mogen
worden toegerekend naar het product riolering. Vrijwel alle gemeenten passen deze lijn toe bij
de berekening van het tarief voor de rioolheffing. Een bedrag van € 164.800,- (1/3 deel van
€ 499.500,-) is meegenomen in de kosten van riolering en is bij de tariefberekening voor 2019
rekening mee gehouden.
Voor het onderhoud van de watergangen bedraagt de storting in de voorziening baggeren voor
2019 € 84.025,-, zoals is aangegeven in het baggerbeheerplan stedelijk water 2019-2026. Een
landelijk gehanteerde norm is dat 25% van deze kosten, € 21.000,-, gedekt kan worden vanuit de
rioolheffing.
Door de wijziging van de aanpak van het projectplan 'Inzicht Financiën binnen de Samenwerking
aan Water West Brabant (Waterkering West) wordt het onderzoek naar alternatieven voor de
heffingsmaatstaf rioolheffing uitgesteld tot na het gereedkomen van het projectplan.

Activiteitenoverzicht rioolheffing 2019

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Vervanging/aanleg/verbetering 396.400 100% 396.400

Onderhoud en reparatie 630.200 100%
zie GRP

2014-2019 630.200

Onkruidbestrijding en vegen 467.000 33% 154.100

Begeleiding en opdrachtgeving 244.400 100% 244.400

Perceptiekosten 16.600 100% 16.600

Kwijtscheldingen 62.100 100% 62.100

Toerekenbare BTW 118.900 100% 118.900

Meerjarig perspectief

toevoeging baggerfonds 84.025 25% 21.000

onttrekking voorziening -6.200 100% -6.200
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Activiteitenoverzicht rioolheffing 2019

TOTAAL 1.637.500

Kostendekkendheid van de rioolheffing

2.1 Verkeer en vervoer 154.100

7.2 Riolering 1.144.100

7.2 Riolering: niet toe te rekenen (product water) -36.800

0.10 Mutaties reserves (25%) 21.000

6.3 Inkomensregelingen (kwijtschelding) 62.100

0.8 Overige baten en lasten:

Kapitaallasten investeringen 2019 33.300

Inkomsten 7.2 Riolering, excl. Heffingen -11.700

Netto kosten 7.2 Riolering 1.366.100

Toe te rekenen kosten:

Overhead 152.500

BTW 118.900

Totale kosten 1.637.500

Opbrengst heffingen 1.641.500

Dekking 100%

Hondenbelasting

Eind 2008 heeft de raad het hondenbeleid vastgesteld. Er zijn extra afvalbakken geplaatst, waar
eigenaren van een hond de hondenpoep in kunnen weggooien. Ook hebben hondenbezitters zakjes
gekregen. Een BOA controleert op de naleving van de afgesproken regels. In de begroting 2019 is
structureel € 2.500,- opgenomen voor hondenpoepzakjes.
Bij het bepalen van het tarief is rekening gehouden met het uitvoeren van de motie om de uitgaven
te verhogen tot maximaal € 100.000,- en hiervoor extra handhaving en voorzieningen voor
hondenbezitters te creëren en de werkelijke kosten te belasten aan de hondenbezitter als een
doelbelasting. Extra voorzieningen/faciliteiten zijn bv uitlaatvelden, hondenparcours enz. Bij extra
handhaving op verplichtingen betreft het bv honden aanlijnen en opruimen uitwerpselen met oog op
veiligheid en uitstraling.
De tarieven voor de hondenbelasting zijn naar beneden aangepast tot het niveau van de kosten van
het hondenbeleid.
De motie is als volgt verwerkt: op het programma beheer openbare ruimte zijn de lasten verhoogd
(extra voorzieningen) met € 18.000,-. Daartegenover hebben we de opbrengst met ingang van
2018 verlaagd met € 102.000,-. Hierdoor is het tarief gehalveerd. Het tarief voor de eerste hond
is verlaagd van € 74,- naar € 37,-. Voor 2019 wordt een inflatiecorrectie van 2,5% toegepast,
waardoor het tarief voor de eerste hond € 38,- bedraagt. Voor elke volgende hond wordt het tarief
met € 2,50 verhoogd. Het tarief voor een kennel bedraagt € 77,-.
Het gemiddelde tarief voor de hondenbelasting in Nederland lag in 2018 op € 50,-.
Bij de begroting 2019 is uitgegaan van 2.593 honden (2018 2.598 honden). Daarnaast zijn er nog
27 kennels. Voor 2019 wordt een opbrengst verwacht van € 101.800,- (2018 € 99.200,-).
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Toeristenbelasting

Met de toeristenbelasting wordt het houden van nachtverblijf tegen vergoeding door niet-
ingezetenen van de gemeente belast, in welk soort woning, onderkomen of gebouw zij ook
overnachten.
Aan de waterrecreatieondernemers wordt de mogelijkheid geboden om een keuze te maken tussen
de overeenkomst inzake de watertoeristenbijdrage en de Verordening watertoeristenbelasting.
De opbrengst van de toeristenbelasting voor 2019 wordt geraamd op € 80.000,- en is berekend op
basis van het aantal registraties in 2016:
Arbeidsmigranten: 58.000 overnachtingen à € 1,- = € 58.000,-
Toeristisch verblijf:22.000 overnachtingen à € 1,- = € 22.000,-

Forensenbelasting

Forensenbelasting kan worden geheven voor natuurlijke personen die voor meer dan 90 dagen
een woning in de gemeente Steenbergen ter beschikking hebben en hier niet staan ingeschreven.
Het merendeel van de opbrengst van de forensenbelasting kwam in het verleden van de Sunclass-
woningen in Nieuw-Vossemeer. In 2007 en 2008 zijn veel woningen verkocht aan inwoners uit de
gemeente Steenbergen of aan bedrijven. De geraamde opbrengst is hierdoor sterk teruggelopen. Er
zijn nu 47 panden in de gemeente waarvoor forensenbelasting geheven kan worden.
Het tarief voor 2019 voor de forensenbelasting bedraagt € 302,-. De totale opbrengst voor 2019
wordt geraamd op € 14.200,-.

Reclamebelasting

In december 2011 heeft de raad besloten tot de invoering van reclamebelasting per 1 januari 2012
met een vlak jaartarief van € 490,- per vestiging. In de vergadering van 27 oktober 2011 heeft
de raad het definitieve uitvoeringsprogramma StadHaven vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma
is ook door de ondernemersverenigingen RPS en KHN goedgekeurd. Voor de realisatie van dat
uitvoeringsprogramma zijn middelen nodig. De raad heeft aangegeven ook van ondernemers
een wezenlijke bijdrage in de opwaardering van het centrumgebied te verwachten. Niet alleen in
termen van meedenken, maar ook in financiële termen. Daarom is met ondernemersverenigingen
gezocht naar mogelijkheden om hun financiële bijdrage aan een aantrekkelijker centrumgebied uit
te breiden. Dat onderzoek heeft uitgewezen dat de invoering van reclamebelasting op korte termijn
daartoe de enige realistische optie is. Op die manier kan op relatief eenvoudige wijze de financiële
participatie van alle ondernemers in het centrumgebied worden bereikt. Iedereen draagt dan zijn/
haar steentje bij aan de kwaliteitsimpuls in het centrum.
Het tarief van de reclamebelasting, inclusief 2,5% inflatiecorrectie, bedraagt voor 2019 € 541,-
per vestiging. In de begroting 2019 wordt uitgegaan van 115 vestigingen, waardoor de verwachte
opbrengst € 62.215,- bedraagt. Hiervan wordt € 55.000,- aangewend voor het uitvoeringsprogramma
StadHaven en de overige € 7.215,- is bestemd ter dekking van de perceptiekosten.

Lijkbezorgingsrechten

Beleidskeuzes lijkbezorgingsrechten

Mate van kostendekkendheid
De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zullen niet kostendekkend zijn. De reden hiervoor is
dat bepaalde kosten niet meer doorberekend kunnen worden aan de reeds uitgegeven graven.
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Om toekomstige nieuwe begravingen niet met deze kosten te belasten wordt voor de resterende
exploitatieperiode een jaarlijks tekort op de algemene dienst geaccepteerd.

Buiten het kostenverhaal gehouden specifieke activiteiten
Op de begraafplaats aan de Steenbergseweg vinden de meeste begravingen plaats. Voor de
berekening van kostendekkende tarieven wordt uitgegaan van de exploitatielasten van deze
begraafplaats.

Specifieke omstandigheden
Niet van toepassing

Maatstaf voor heffing en tariefstelling
De maatstaf voor heffing en het stellen van het tarief voor lijkbezorgingsrechten is een vast bedrag
per graf, urnengraf of -nis voor een periode van 10 of 20 jaar, gebaseerd op het profijtbeginsel.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen
Niet van toepassing

Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2019

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Verlenen van rechten

Doorbelasting service-centrum 1.900 nee 100% 1.900

Huur en onderhoud applicatie begraafplaatsen 4.900 ja 50% 2.450

kapitaallasten:

begraafplaats Steenbergseweg 6.600 nee 100% 6.600

Begraven

begraafplaats Zuideinde 400 nee 100% 400

begraafplaats Steenbergseweg 8.700 nee 100% 8.700

Ontmoeten, herdenken

begraafplaats Zuideinde 4.600 nee 100% 4.600

begraafplaats Steenbergseweg 11.800 nee 100% 11.800

Onderhoud

begraafplaats Steenbergen 2.200 nee 100% 2.200

begraafplaats Zuideinde 36.500 nee 100% 36.500

begraafplaats Steenbergseweg 41.000 nee 100% 41.000

Overige activiteiten lijkbezorging

begraafplaats Zuideinde 500 nee 100% 500

begraafplaats Steenbergseweg 500 nee 100% 500

Meerjarig perspectief

storting reserve 42.300 nee 100% 42.300

TOTAAL 161.900 159.450

Kostendekkendheid van de lijkbezorging

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 109.300
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Kostenonderbouwing lijkbezorgingsrechten 2019

7.5 Niet toe te rekenen

50% applicatie begraafplaatsen -2.500

kosten mortuarium -7.900

0.10 Mutaties reserves 42.300

Netto kosten 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 141.200

Toe te rekenen kosten:

Overhead 18.300

Totale kosten 159.500

Opbrengst heffingen 61.800

Dekking 39%

Leges

Leges algemeen
Het uitgangspunt voor het bepalen van de hoogte van de leges is dat de leges kostendekkend
moeten zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een tijdsbesteding per verleende dienst. In
enkele gevallen geldt een wettelijk tarief.

Kostenonderbouwing leges algemeen 2019

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Burgerlijke stand 39.100 100% 39.100

Reisdocumenten 301.600 100% 301.600

Rijbewijzen 121.200 100% 121.200

Verstrekkingen uit de GBA 3.300 100% 3.300

Verstrekking uit het Kiezersregister nvt

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming
persoonsgegevens nvt

Vastgoedinformatie 5.000 100% 5.000

Overige publiekszaken 31.200 100% 31.200

Kansspelen 1.000 100% 1.000

Telecommunicatie/nutsvoorzieningen 26.400 100% 26.400

Verkeer en vervoer 10.000 25% 2.500

Leegstandswet 1.200 100% 1.200

Diversen 2.600 100% 2.600

Horeca 10.200 100% 10.200

Exploitatie kindercentrum, peuterspeelzaal of
gastouderbureau 1.200 100% 1.200

BTW 13.600 100% 13.600
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2019

TOTAAL 567.600 560.100

Kostendekkendheid leges

Titel 1, hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Lasten 0.2 Burgerzaken 28.700

Toe te rekenen kosten:

Overhead 10.400

Totale kosten 39.100

Opbrengst heffingen 28.300

Dekking 72%

Titel 1, hoofdstuk 2 Reisdocumenten en
Nederlandse identiteitskaart

Lasten 0.2 Burgerzaken 244.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead 57.600

BTW 7.700

Totale kosten 309.300

Opbrengst heffingen 257.300

Dekking 83%

Titel 1, hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Lasten 0.2 Burgerzaken 91.600

Toe te rekenen kosten:

Overhead 29.600

BTW 4.800

Totale kosten 126.000

Opbrengst heffingen 116.900

Dekking 93%

Titel 1, hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de
basisregistratie personen

Lasten 0.2 Burgerzaken 1.900

Toe te rekenen kosten:

Overhead 1.400

Totale kosten 3.300

Opbrengst heffingen 3.300

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het
Kiezersregister

Geen leges geraamd in 2019
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2019

Titel 1, hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van
de Wet bescherming persoonsgegevens

Geen leges geraamd in 2019

Titel 1, hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Geen leges geraamd in 2019

Titel 1, hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 2.900

Toe te rekenen kosten:

Overhead 2.100

Totale kosten 5.000

Opbrengst heffingen 5.000

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Lasten 0.2 Burgerzaken 27.900

Toe te rekenen kosten:

Overhead 3.300

Totale kosten 31.200

Opbrengst heffingen 31.200

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Geen leges geraamd in 2019

Titel 1, hoofdstuk 11 (gereserveerd)

Titel 1, hoofdstuk 12 (gereserveerd)

Titel 1, hoofdstuk 13 Kansspelen

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead

Totale kosten 1.000

Opbrengst heffingen 1.000

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 14 Telecommunicatie/
Nutsvoorzieningen

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 17.500

Toe te rekenen kosten:

Overhead 8.900

BTW 1.100

Totale kosten 27.500

Opbrengst heffingen 27.500
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2019

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Lasten 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 10.000

Niet toe te rekenen kosten 7.500

Toe te rekenen kosten: 2.500

Totale kosten 2.500

Opbrengst heffingen 2.500

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 16 Leegstandswet

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 700

Toe te rekenen kosten:

Overhead 500

Totale kosten 1.200

Opbrengst heffingen 1.200

Dekking 100%

Titel 1, hoofdstuk 17 Diversen

Lasten 0.2 Burgerzaken 400

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.100

Toe te rekenen kosten:

Overhead 1.100

Totale kosten 2.600

Opbrengst heffingen 2.600

Dekking 100%

Titel 3, hoofdstuk 1 Horeca

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 5.900

Toe te rekenen kosten:

Overhead 4.300

Totale kosten 10.200

Opbrengst heffingen 10.200

Dekking 100%

Titel 3, hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of
markten

Geen leges geraamd in 2019

Titel 3, hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Geen leges geraamd in 2019

Titel 3, hoofdstuk 4 Inrichtingen

Geen leges geraamd in 2019
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Kostenonderbouwing leges algemeen 2019

Titel 3, hoofdstuk 5 Toezicht op bedrijfsmatige
activiteiten en gebouwen

Geen leges geraamd in 2019

Titel 3, hoofdstuk 6 Markten

Geen leges geraamd in 2019

Titel 3, hoofdstuk 7 Winkeltijdenwet

Geen leges geraamd in 2019

Titel 3, hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde
vergunning, ontheffing of andere beschikking

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 700

Toe te rekenen kosten:

Overhead 500

Totale kosten 1.200

Opbrengst heffingen 1.200

Dekking 100%

Leges omgevingsvergunning
De leges van de omgevingsvergunning vormen de belangrijkste inkomstenpost voor wat betreft de
opbrengst van leges. Voor 2019 wordt het promillage voor de leges van de omgevingsvergunning
voor bouwactiviteiten verhoogd van 1,66 naar 1,89.

Specifieke omstandigheden
Voor kassenbouw wordt een lager percentage naar rato van de bouwsom geheven in verband met
het feit dat de bouw van een kas over het algemeen een repeterend karakter heeft en er minder
technische regels vanuit het bouwbesluit van toepassing zijn dan bij een regulier bouwwerk.

Maatstaf van heffing en tariefstelling
Vast bedrag per aanvraag verhoogd met een variabel bedrag naar rato van de bouwsom.

Opgenomen niet wettelijke vrijstellingen
Niet van toepassing.

Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2019

Activiteit Bedrag
Gemengde
activiteit Toerekening Toelichting

Verhaalbare
kosten

Algemeen

Bouwen 733.300 100% 733.300

Aanleggen 5.200 100% 5.200

Planalogische afwijking 15.000 100% 15.000

Brandveilig gebruik 3.800 100% 3.800

Vellen houtopstand 1.100 100% 1.100

Uitweg 2.500 100% 2.500

TOTAAL 760.900 760.900
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Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning 2019

Kostendekkendheid leges omgevingsvergunning

Titel 2, hoofdstuk 2 vooroverleg

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 5.100

Toe te rekenen kosten:

Overhead 3.800

Totale kosten 8.900

Opbrengst heffingen 8.900

Dekking 100%

Titel 2, hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 530.800

Toe te rekenen kosten:

Overhead 206.200

Totale kosten 737.000

Opbrengst heffingen 737.000

Dekking 100%

Titel 2, hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen

Lasten 8.3 Wonen en bouwen 8.800

Toe te rekenen kosten:

Overhead 6.200

Totale kosten 15.000

Opbrengst heffingen 15.000

Dekking 100%

Inning van belastingen en kwijtschelding

De gemeentelijke belastingen OZB, RZB, afvalstoffenheffing, rioolheffingen en hondenbelasting
worden op één aanslagbiljet verzameld.
De betaling van de gemeentelijke belastingen kan middels automatische incasso plaatsvinden.
Degenen, die hiervoor toestemming hebben verleend, mogen in tien maandelijkse termijnen betalen.
Door bijna 70% van de belastingplichtigen wordt hiervan gebruik gemaakt.
Wanneer een belastingplichtige geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, dan
dient de aanslag in twee termijnen te worden voldaan.
Momenteel verloopt de inning, al dan niet via dwanginvordering, naar behoren. Wel is er een trend
zichtbaar dat er steeds meer personen een beroep doen op schuldsanering.
De kwijtscheldingsnorm ligt bij ons op 100% van de bijstandsnorm. Zolang in praktisch alle
Nederlandse gemeenten de kwijtscheldingsnorm op 100% is gesteld, zien wij geen redenen om de
kwijtscheldingsnorm te verhogen naar 95% en onze minderdraagkrachtigen rond te laten komen met
een lager besteedbaar bedrag dan minderdraagkrachtigen in de rest van Nederland.
Vanaf 2009 wordt geautomatiseerde kwijtschelding verleend. Alle uitkeringsgerechtigden binnen
onze gemeente krijgen automatisch kwijtschelding, behalve wanneer er een eigen woning en
vermogen is. Daarnaast wordt met behulp van informatie van het Inlichtingenbureau bekeken of ook
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andere belastingplichtigen voor geautomatiseerde kwijtschelding in aanmerking komen. Ook voor
2019 zullen we gebruik maken van informatie van het Inlichtingenbureau.
Het budget voor de kwijtschelding bedraagt voor 2019 € 189.000,-.
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
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Beschikbare weerstandscapaciteit

In het nieuwe beleidskader is besloten uitsluitend de Algemene Reserve in te zetten voor
de weerstandscapaciteit. De Algemene Reserve (inclusief de afzonderlijke risicoreserve)
bedraagt op 31-12-2018 €11,2 miljoen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt niet meer bij de
weerstandscapaciteit geteld. Dat schrijft het nieuwe beleidskader voor.

Risicomanagement en risico's

De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan of de Gemeente Steenbergen voldoende financiële
buffers heeft om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De paragraaf bevat de volgende
informatie:
• Wat is risicomanagement en hoe werkt het?
• Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor 2019?
• Wat zijn de belangrijkste risico’s en welke maatregelen hebben we daar voor getroffen?
• Wat is het benodigd en beschikbaar weerstandsvermogen en op welke ratio komen we uit?
• Hoe staan we er voor bij de (wettelijk verplichte) financiële kengetallen?

Op 9 november 2017 is het nieuwe beleidskader Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
vastgesteld door de raad. In dit beleidskader zijn de volgende doelstellingen opgenomen voor de
komende jaren:
• Meer informatie verstrekken in de paragrafen bij begroting en jaarstukken, vooral aard en omvang

van de risico’s en de beheersmaatregelen.
• De raad actiever betrekken bij de risicobeheersing door jaarlijks het onderwerp te agenderen in

het audit committee.
• Risico’s meer inzetten als tool voor het management.
• Meer terugkijken en leren van het effect van de beheersmaatregelen.

Wat is risicomanagement en hoe werkt het?
Risicomanagement is het samenspel van activiteiten die de nadelige gevolgen van risico’s zoveel
mogelijk binnen de grenzen te houden. De raad bepaalt daarbij de grenzen en de spelregels. Deze
liggen vast in het beleidskader. Bij de begroting en de jaarstukken worden de risico’s opnieuw
bekeken en waar nodig doen we aanpassingen. In het proces van risicobeheersing doorlopen we
steeds de volgende stappen: identificeren, analyseren, beoordelen, maatregelen ontwerpen en
implementeren en als laatste evalueren en rapporteren.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?
De laatste keer dat we de risico’s hebben bekeken was bij de jaarstukken 2017. Er ligt nu een
begroting 2019 waar we te maken hebben met nieuwe ontwikkelingen. Deze nieuwe ontwikkelingen
hebben effect op het risicoprofiel van onze gemeente. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
• Begin 2018 zijn we geconfronteerd met een overschrijding op de jeugdzorg in 2017 van ongeveer

€ 1,4 miljoen. Deze overschrijding hadden we niet vooraf op het netvlies staan. Dit heeft geleid
tot grondige analyses en maatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat we dichter op
de bal kunnen spelen en dreigende overschrijdingen snel in beeld hebben. Eind 2018 moeten
de maatregelen geimplementeerd zijn. Het budget voor 2019 is verhoogd, rekening houdend
met een taakstellende opdracht om de kosten voor het sociaal domein op te vangen binnen de
rijksvergoedingen. Om deze te kunnen realiseren wordt twee keer € 250.000 opgenomen. Dit
moet leiden tot versterking van de 1e lijn waardoor dure maatwerkvoorzieningen kunnen worden
voorkomen. Deze maatregelen leiden tot een lichte daling van het risicoprofiel voor 2019.

• In de raadsmededeling van 20 juni 2018 hebben we de effecten van de meicirculaire 2018
opgenomen. Daarin hebben we melding gemaakt van een korting op de algemene uitkering
door het vervallen van de voorschotregeleing van het BTW compensatiefonds (BCF). Wij
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hebben aanvankelijk gekozen voor een voorzichtige lijn door het BCF voordeel af te bouwen
en vanaf 2022 niet meer in te zetten als structureel dekkingsmiddel. In de begroting hebben
we er voor gekozen om deze afbouw terug te draaien en het voordeel alsnog in te zetten als
structureel dekkingsmiddel. Deze handelwijze past in de lijn die is uitgezet door de provinciaal
toezichthouders. Dat betekent wel dat we meer risico lopen bij onze algemene uitkering als de
werkelijke afrekeningen tegen blijken te vallen.

• In het risicoprofiel bij de jaarstukken 2017 hebben wij een aanzienlijk risico opgenomen
voor de kosten van afval en de wijze waarop dit wordt vertaald in de tarieven. In lijn van het
raadsprogramma worden de onvermijdelijke kostenstijgingen (inzamelen en stortkosten) voor
2019 en verder opgenomen in het tarief (100% kostendekking). Hierdoor is de omvang van het
risico neerwaarts aangepast.

Wat zijn de belangrijkste risico’s
Vanuit het risicomanagement systeem zijn alle risico's voorzien van een bedrag. Hierbij zijn we
voor alle risico’s uitgegaan van de situatie per eind maart 2018. De berekeningswijze is conform
de spelregels in het beleidskader. Hieruit komt de volgende top 7 naar voren. Achter het risico
wordt aangegeven voor welk percentage deze meewegen in het totale van alle risico’s opgesteld
(het risicoprofiel). In de kolom beheersmaatregelen is opgenomen welke maatregelen in 2017 zijn
getroffen om het risico te beperken.

Omschrijving Risico
Aandeel in
% Beheersmaatregelen

Sociaal domein

- Open eindregelingen
- Problematiek bij zorgaanbieders
- Toenemende vergrijzing
- Dure maatwerkvoorzieninge Jeugd
- Lagere eigen bijdragen

32,50% Verbeteraanpak bedrijfsvoering, invoering van
Zorgned, investering in de voorkant om dure
maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Instellen
van een egalisatiereserve om pieken op te kunnen
vangen.

Aansprakelijkheid voor door gemeente gegarandeerde
geldleningen

Door financiele problemen bij instellingen is het risico aanwezig
dat de gemeente wordt aangesproken op de garantstelling

14,15% Beoordelen en analyseren van de financiele
documenten van belangrijke instellingen waarvoor
we een garantie hebben afgegeven

Algemene uitkering

- Onjuiste parameters
- Wijzigingen in de verdeelsystematiek
- Lager aantal inwoners en woningen

12,95% Opbouwen van een eenduidige registratie waarbij
we gecontroleerde gegevens eenmalig vastleggen
en meervoudig gebruiken

Informatiebeveiliging

- Datalekken
- Het niet voldoen aan privacywetgeving
- Imagoschade

8,31% Vanaf april 2018 zijn twee belangrijke sleutelposities
bezet (Functionaris gegevensbeheer en CISO).
Het verhogen van het bewustzijn in de organisatie,
onder andere door mailings en inloopspreekuur.

Mogelijke tekorten bij verbonden partijen 6,51% -Bijwonen vergaderingen
- Beoordelen financiele documenten
- Signalen in media en netwerk tijdig signaleren en
oppakken

Overige risico's
De kern van de informatie over de risico's richt zich op de belangrijkste risico's zoals hierboven
geschetst. Dit betekent niet dat er geen aandacht is voor de overige risico's. In lijn met het
beleidskader wordt jaarlijks het volledige risicoprofiel gedeeld met het audit committee.
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Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de risico inventarisatie die bij deze begroting is gemaakt hebben we € 2.140.000 ,-
nodig aan weerstandscapaciteit. Dat bedrag is ten opzichte van het vorige risicoprofiel licht
gedaald. Dat komt omdat we de begroting voor het sociaal domein (jeugd en Wmo) hebben
verhoogd. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen om de bedrijfsvoering te verbeteren en wordt
er geinvesteerd om dure zorgvoorzieningen te kunnen voorkomen. Verder zien we een afname
van het risico bij de afvalstoffenheffing. De kosten worden opgenomen in de tarieven. Daarmee
is het financieel risico lager. Als laatste zien we dat de economische ontwikkelingen de risico's bij
grondexploitaties verlagen.

Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is een zekerheidspercentage gehanteerd
van 90%. Dat is conform het vastgestelde beleidskader. Als we dit bedrag aan weerstandscapaciteit
opzij zetten, dan kunnen we met 90% zekerheid stellen dat dit bedrag voldoende is.

Weerstandsratio

De weerstandsratio wordt berekend door de beschikbare weerstandscapaciteit te delen door de
benodigde weerstandscapaciteit. Bij de begroting 2018 en jaarstukken 2017 is bij het bepalen van
de beschikbare weerstandscapaciteit uitgegaan van de totale omvang van de algemene reserve,
dus inclusief de verplichtingen. Dit geeft echter geen realistisch beeld van de ratio. Met ingang van
deze begroting corrigeren we de stand van de algemene reserve met de verplichtingen die erop
rusten.

De weerstandsratio komt daarmee uit op € 7.830.000 / 2.140.000 = 3,66.

Financiële kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van
de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. Het feit dat hier sprake is van een negatieve netto schuldquote geeft
aan dat de gemeente geen schuld heeft.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) - - - - - -

B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) 6.828 4.797 5.657 4.640 5.767 4.415

C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) 6.187 2.792 - - - -

D Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid d, e en f) 2.122 3.004 3.129 3.127 3.126 3.124

E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) 25.163 - - - - -

F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) 646 4.588 44 948 4.226 8.890

G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) 259 - - - - -

H
Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus
excl.mutaties reserves)) 55.165 52.657 58.236 54.336 54.783 55.059
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x € 1.000

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -27,51% -0,01% 4,27% 1,04% -2,89% -13,80%

Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen de 0% en 90%. Als de netto
schuldquote tussen 100% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog. Ligt deze boven de 130%,
dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone en dient het bestuur er werk van te maken om de
schuld te verlagen. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze gemeente is zeer laag.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in-
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht
wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

A Vaste schulden (cf.art. 46 BBV) - - - - - -

B Netto vlottende schuld (cf.art. 48 BBV) 6.828 4.797 5.657 4.640 5.767 4.415

C Overlopende passiva (cf.art. 49 BBV) 6.187 2.792 - - - -

D
Financiële vaste activa (cf.art. 36 lid b, c, d, e en
f) 2.122 2.248 3.129 3.127 3.126 3.124

E Uitzettingen < 1 jaar (cf.art. 39 BBV) 25.163 - - - - -

F Liquide middelen (cf.art. 40 BBV) 646 4.588 44 948 4.226 8.890

G Overlopende activa (cf.art. 40a BBV) 259 - - - - -

H
Totale baten (cf.art. 17 lid c BBV (dus
excl.mutaties reserves)) 55.165 52.657 58.236 54.336 54.783 55.059

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -27,51% 1,43% 4,27% 1,04% -2,89% -13,80%

Zie voor een nadere toelichting op de uitkomst de gegeven toelichting bij de netto schuldquote.

De solvabiteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Daarbij wordt de verhoudig berekend tussen het eigen vermogen en het
totaal van de balans. Daarbij worden de voorzieningen beschouwd als onderdeel van het vreemd
vermogen. Dit vreemd vermogen bestaat dan uit de voorzieningen en de schulden op korte termijn.
Zie hiervoor de geprognosticeerde balans op pagina 91.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

A Eigen vermogen (cf.art.42 BBV) 41.233 36.700 33.963 32.325 32.145 31.991

B Balanstotaal 73.619 61.617 56.344 53.629 54.599 53.315

Solvabiliteit (A/B) x 100% 56,01% 59,56% 60,28% 60,28% 58,87% 60,00%

Schuldratio en Solvabiliteitsratio
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Met het kengetal schuldratio beoordeel je in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de balans is
belast met schuld. Het kengetal geeft in procenten het aandeel van de schulden in het balanstotaal.
Dat percentage is altijd de tegenhanger van de solvabiliteit. Opgeteld bedraagt dit altijd 100%

De cirkel hieronder stelt de totale balanswaarde van het bezit van de gemeente Steenbergen
op 31 december 2019 voor. Van dat bezit is 40% belast met schuld (schuldratio). De resterende
60% van het bezit is afbetaald (solvabiliteitsratio). Let wel, dit is geen schuld in de zin van
leningen, maar betreft het totaalbedrag van de voorzieningen. Zoals eerder aangegeven maken de
voorzieningen deel uit van vreemd vermogen.

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de
gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.
Voor onze gemeente heeft de grondexploitatie een gering aandeel in de totale baten, waardoor hier
sprake is van weinig risico.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

A
Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf.art.
38 lid a punt 1 BBV) - - - - - -

B Bouwgronden in exploitatie (cf.art. 38 lid b BBV) 3.943 4.867 2.986 2.186 2.563 -931

C
Totale baten (cf. art. 17 lid c BBV (dus
excl.mutaties reserves)) 55.165 52.657 58.236 54.336 54.783 55.059

Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 7,15% 9,24% 5,13% 4,02% 4,68% -1,69%

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger
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zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten
in evenwicht zijn.
Een positieve uitkomst betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele
lasten te dekken. Over het algemeen geldt als richtlijn: hoeveel te hoger het kengetal structurele
exploitatieruimte, hoeveel te gunstiger dit is voor de gemeente.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

A Totale structurele lasten 54.653 54.133 59.648 55.349 55.153 55.493

B Totale structurele baten 55.165 54.169 59.967 55.742 55.756 55.995

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves - 76 42 42 42 42

D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 720 960 975 879 813 760

E Totale baten 74.300 55.558 62.236 56.606 55.956 56.045

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x
100% 1,66% 1,66% 2,01% 2,17% 2,46% 2,18%

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om de belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de
totale woonlasten. De totale woonlasten van de gemeente liggen bijna 10% boven het landelijk
gemiddelde. Ten opzichte van begrotingsjaar 2017 houdt dit een stijging van ruim 7% in.

x € 1.000

Omschrijving
Rekening

2017
Begroting

2018
Begroting

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022

A
OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 269 273 280 280 280 280

B
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde 148 152 155 155 155 155

C Afvalstoffenheffing voor een gezin 328 338 356 356 356 356

D Eventuele heffingskorting - - - - - -

E
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde
WOZ-waarde (A+B+C+D) 745 763 791 791 791 791

F
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in
2018 (t-1) 723 723 721 721 721 721

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er
voor (E/F) x 100% 103,04% 105,53% 109,71% 109,71% 109,71% 109,71%
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Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
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Algemeen

Kapitaalgoederen zijn ‘duurzame productiemiddelen’: spullen die de gemeente nodig heeft om
de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren. Het Besluit Begroting
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV art.12) schrijft voor, dat in elk geval de
kapitaalgoederen wegen, riolering / water, groen en gebouwen aan de orde worden gesteld.
Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid.
Deze paragraaf geeft daar meer inzicht in. Per onderwerp wordt ingegaan op het beleidskader,
voornemens voor de komende periode en de financiële consequenties voor de gemeente
Steenbergen.

Bouwkundig en civieltechnisch onderhoud accommodaties

Gebouwen
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt al jaren aan de hand van meerjaren
onderhoudsplanningen uitgevoerd. Een werkwijze die leidt tot een efficiënt beheer en onderhoud.
Uitgangspunt hierbij is het beleidskader 'sober en doelmatig' waarbij per soort accommodatie
maatwerk wordt geleverd. Een zwembad vraagt bijvoorbeeld om een andere aanpak dan een
gemeentehuis. Er zijn verschillen op het gebied van wet- en regelgeving en de fysieke verschillen
vragen ook om een andere aanpak. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Duurzaam bouwen en duurzaam gebouwen beheer zal de komende jaren vanzelfsprekend
worden. In het kader van duurzaamheid en onderhoud wordt ook aandacht geschonken aan
het energieverbruik en C02 uitstoot van de accommodaties. Uitgangspunt is dat de gemeente
Steenbergen ook een bijdrage levert aan de energietransitie. Een streven is om in 2040
energieneutraal te zijn. Als gemeente hebben we richting de samenleving ook een voorbeeldfunctie.

In 2020 starten we met een onderzoek waarbij we de maatregelen in kaart brengen die noodzakelijk
zijn om onze gebouwen energieneutraal te maken. Voor een aantal accommodaties zal dit een
behoorlijke impact hebben met grote technische en financiële consequenties. Inzichten die het
onderzoek oplevert zullen gebruikt worden om tot nieuwe afwegingen te komen met betrekking tot
onze vastgoedportefeuille. Ingeschat wordt dat hierbij afwegingen gemaakt moeten worden tussen
grootschalige renovaties en vervangende nieuwbouw. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de
investeringskosten maar ook naar de exploitatiekosten. Duidelijk zal zijn dat ontwikkelingen ook
invloed zullen hebben op het onderhoud van onze accommodaties. Na 2020 zal in combinatie met
een aanpak om tot duurzamere accommodatie te komen ook het meerjarenonderhoudsplan hierop
afgestemd worden.

Het bouwkundig onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsdekkingsplan voor de
periode 2018-2027.
De volgende bedragen worden voor 2019 geraamd:

Bouwkundig
onderhoud Jaarlijkse storting

Sportaccommodaties: €163.500 € 91.700

Sociaal-cultureel: € 133.300 € 54.500

Woningen: € 12.100 € 4.300

Kantoor /
bedrijfsgebouwen:

€ 183.100 € 85.500
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Bouwkundig
onderhoud Jaarlijkse storting

Totaal € 492.000 €236.000

Met het opstellen van de nieuwe begroting voor 2019 van het gemeentelijk vastgoed zijn de
benodigde onderhoudsactiviteiten voor de periode van 2018 – 2027 in beeld gebracht en is hiervoor
de jaarlijkse storting in de voorziening berekend. Onderstaand wordt een korte toelichting gegeven
op de geplande (onderhoud) werkzaamheden voor een aantal accommodaties.

Sportzaal ’t Cromwiel
In 2027 is een bedrag opgenomen van € 55.000.- om de toplaag van de sportvloer in de sporthal
te vervangen. Hierbij is rekening gehouden dat de nieuwe toplaag voorzien dient te worden van
nieuwe belijning. Ook is in 2019 een bedrag opgenomen van € 30.000.- om de scheidingswand in
de sportzaal te vervangen.

Zwembad "Aquadintel"
In 2019 is een bedrag opgenomen voor vervanging van de dakbedekking op de horeca ruimte.
Ook zullen de overkappingen boven de kleedruimtes worden vervangen. In 2021 staat een bedrag
opgenomen van € 31.000.- voor vervanging van de badafdekking.

Dorpshuis Siemburg
In 2027 is een bedrag opgenomen van € 68.475.- voor vervanging van de verwarmingsinstallatie en
warmwaterinstallatie.

Stadhuis Kaaistraat
In 2024 is een bedrag opgenomen voor renovatie van de liftinstallatie in het oude stadhuis. De
liftinstallatie dateert uit 1981 en is inmiddels 37 jaar. De besturingskast en het hydraulische systeem
dient vervangen te worden.

Gemeentehuis
Voor 2027 staat een bedrag opgenomen van € 50.000.- voor vervanging van de
beveiligingscamera’s die bevestigd zijn aan het gemeentehuis. Ook staat het buitenschilderwerk van
de kolommen opgenomen voor 2027.

Opstallen gemeentelijke werkplaats
In 2023 is een bedrag opgenomen van € 143.000.- voor vervanging van de provincieloods. De
huidige loods biedt deels stallingsruimte voor gemeentelijke voertuigen en opslag voor civiele zaken.
Vervanging zal plaats vinden op basis van dezelfde omvang. Hierbij is rekening gehouden om het
bestaande opstal te slopen en af te voeren.

Brandweerkazerne Dinteloord.
In 2026 is een bedrag opgenomen van € 24.515,- voor vervanging van de dakbedekking. Hierbij is
rekening gehouden dat de daken nageïsoleerd zullen worden.

Klein onderhoud accommodaties
In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie
Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet o.a.
ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de
begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor de
lasten van groot onderhoud. Het huidige onderhoudsplan gebouwen bevat kostenelementen van
klein onderhoud, namelijk abonnementen en klachten, hetgeen niet meer is toegestaan.
Het huidige beheerplan onderhoud gebouwen dient op basis van de vereisten uit het BBV te
worden aangepast. Om aan de vereisten uit de notitie Materiële vaste activa te voldoen dienen
de ramingen voor abonnementen en klachtenonderhoud uit het meerjarig onderhoudsplan voor
de periode 2017-2026 te worden gehaald. Met ingang van 2018 betekent dit dat de kosten voor
abonnementen en klachtenonderhoud ten behoeve van de diverse accommodaties niet meer ten
laste van de voorziening onderhoud gebouwen komen, maar functioneel op de desbetreffende
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posten van de accommodaties in de begroting en jaarrekening verantwoord worden. Tegenover
deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening onderhoud gebouwen.

Sportparken
Het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen dient gericht te zijn op duurzame
instandhouding van de (voldoende) kwaliteit van de voorzieningen. Het beheer en onderhoud
van de sportaccommodaties bestaat zowel uit het reguliere onderhoud als uit de vervanging en
renovaties. De benodigde middelen om de beoogde werkzaamheden uit te kunnen voeren, welke
voortvloeien vanuit de planningen, zijn opgenomen in de begroting. Vanuit bezuinigingsoogpunt zijn
afgelopen jaren diverse taken overgedragen aan de verenigingen.

Naast een programmatische aanpak van het noodzakelijk onderhoud zullen de gegevens er
tevens toe leiden dat de werkelijke kosten van onze accommodaties beter in beeld komen zodat
in beleidsmatige zin in een vroegtijdig stadium strategische keuzes gemaakt kunnen worden.
Afhankelijk van ruimtelijke ontwikkelingen en/of gewenste verbeteringen aan een park, zullen er
“natuurlijke momenten” ontstaan voor deze strategische keuzes.

Wegen en Kunstwerken

Wegen en Kunstwerken
De wegen zijn één van de belangrijkste kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Vanwege
ondergrond, weersomstandigheden en gebruik, is regelmatig onderhoud essentieel. Onderhoud van
wegen betekent investeren in duurzaamheid.

De aanpak in de komende jaren 
In 2016 is het beheerplan Wegen 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is gekozen voor Scenario 3: Alle
wegen basisniveau en centrawegen een hoger niveau. Ten behoeve van toekomstige investeringen
(rehabilitatie en kosten aanvullend wegbeheer,verkeersmaatregelen etc) is een bestemmingsreserve
“openbare ruimte” gevormd van 5 miljoen euro.

Klein onderhoud
In december 2017 is door de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) een notitie
Materiële Vaste Activa gepubliceerd, waarin de commissie een aantal stellige uitspraken doet o.a.
ten aanzien van een onderhoudsvoorziening die gevolgd moeten worden bij het opstellen van de
begroting en jaarrekening. Een van de uitspraken is dat voorzieningen worden gevormd voor de
lasten van groot onderhoud. Het huidige wegenbeheerplan dient op basis van de vereisten uit het
BBV te worden aangepast. In het beheer- en dekkingsplan wegen 2017 tot en met 2036 is jaarlijks
€ 200.000,- opgenomen voor de kosten van klein onderhoud. Om aan de vereisten uit de notitie
Materiële vaste activa te voldoen dient de jaarlijkse raming voor kosten klein onderhoud van de
wegen ad € 200.000,- uit het beheerplan- en dekkingsplan wegen 2017-2026 te worden gehaald.
Vanaf 2018 betekent dit dat de kosten voor klein onderhoud ad € 200.000,- niet meer ten laste van
de voorziening onderhoud wegen komen, maar functioneel in de begroting worden verantwoord.
Tegenover deze functionele verantwoording staat een lagere storting in de voorziening onderhoud
wegen.

Het databeheer 

Afspraken zijn er gemaakt om het beheersysteem up-to-date te houden. Eigen personeel is
opgeleid om het systeem te gebruiken en volledig te houden. Tweejaarlijks wordt een inspectie
verricht, zodat altijd een betrouwbaar beeld aanwezig is van de feitelijke toestand van de wegen.
In 2018 heeft weer een inspectie van de wegen plaatsgevonden. De Uitvoeringsplanning wordt waar
nodig in 2018 bijgesteld.

Realisatie 
Er wordt gewerkt met een jaar- en een méérjarenplanning. Uiteraard wordt hier integraal gewerkt
volgens de gebiedsgerichte aanpak. Van een gebied wordt samen met de inwoners, dorpsraden en
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andere belanghebbenden een zgn “leefbaarheidsscan” gemaakt van het woongebied. Hierbij wordt
verder gegaan dan alleen het onderhoud. Niet alleen alle facetten van de openbare ruimte onder en
boven de grond komen hierbij aan bod, ook wordt gekeken naar aspecten als (verkeers)veiligheid,
parkeergelegenheid en het feitelijk grondgebruik in relatie tot de eigendomssituatie. Dit betekent wel
dat planvorming een langere doorlooptijd kent. Daarnaast worden werkzaamheden zoveel mogelijk
gebundeld en in de markt geplaatst. In het nabije verleden is gebleken dat de marktwerking
optimaal wordt benut.

Wegbeheer en reconstructies
In de openbare ruimte wordt zoals gebruikelijk een haal- en een brengsessie georganiseerd. De
input die onze inwoners leveren wordt dankbaar gebruikt bij het tot stand komen van het plan.

De projecten waaraan in 2019 wordt gewerkt zijn:
Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen), Afronding herinrichting en groot
onderhoud N259 (Steenbergen-Dinteloord), Herbestraten Westdam, Lindenburglaan (Steenbergen),
Van Nesstraat/De Vriesstraat (Dinteloord), herbestraten/reconstructie van Heemskerkstraat
(Dinteloord), Herbestraten/reconstructie Witte de Witstraat (Dinteloord), herbestraten/reconstructie
Johan Frisostraat (Dinteloord), herbestraten/reconstructie Westgroeneweg-Groene Kruisstr.
(Dinteloord), uitvoeringsprogramma centrumhaven (Dinteloord). Reconstructie Steenbergseweg
(Dinteloord), Helmich van Doornichstraat/Treslongstraat e.o. (Nieuw Vossemeer), centrumplan
Welberg, voorbereiding aanpassing openbare ruimte( Welberg), openbare ruimte Haven De Heen en
klein onderhoudsbestek asfalt onderhoud buitenwegen.

Beheer Civiel kunstwerken 
Op basis van het in 2016 vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken worden ook in 2019
de nodige inspectie- en herstelwerkzaamheden aangepakt. Het herstel is gebaseerd op
levensduurverlenging.

Naast deze reguliere werkzaamheden wordt in 2019 gewerkt aan:
• Vervangen brug Corneliusstraat

Openbare verlichting
In 2016 is het beheerplan openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Hierbij is een scenario
vastgesteld waarbij in 2021 alle verlichting voorzien zal zijn van LED verlichting. Grofweg houdt
dit in: dat de reguliere combinatie mast/armaturenvervanging wordt uitgesmeerd over een periode
van 15 jaar en dat de armaturen met een langere levensduur dan 5 jaar vervangen door LED-
tubes. Dit gebeurt tijdens de gebruikelijke groepsremplace (groepsgewijs vervangen van lampen) in
2018 en 2019.. Daarnaast wordt in de periode 2018-2021 een Inhaalslag gemaakt van vervanging
verouderde armaturen door LED armaturen. Vanaf 2022 wordt een maximale energiebesparing
bereikt.
In 2017 is het werk voor 4 jaar aanbesteed. Gelijktijdig zullen uiteraard de projecten, genoemd
onder wegbeheer en reconstructies, waar in 2019 aan wordt gewerkt voorzien worden van LED
lampen.

Riolering

Tegelijk met de wegen is het onderhoud aan riolering belangrijk voor het op waarde houden van het
geïnvesteerd vermogen en het op peil houden van de gebruiksfunctie.

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Steenbergen is in de raadsvergadering van 19 december
2013 vastgesteld door de raad. In het vGRP wordt het rioleringsbeleid voor de periode van
2014-2019 vastgelegd. Hiermee wordt beschreven hoe de gemeente invulling geeft aan de
wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit vGRP is in gezamenlijkheid
met de deelnemers van Waterkring West tot stand gekomen. Doordat de diverse gemeenten en
het waterschap gelijksoortige planvormen hebben met gelijke doorlooptijden en zoveel mogelijk
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gezamenlijke beleidsuitgangspunten worden belangrijke stappen gezet naar verdergaande,
structurele samenwerking binnen de waterketen.

Vanuit de Wet Milieubeheer en de Waterwet heeft de gemeente de wettelijke zorgplichten voor
afvalwater, hemelwater en grondwater. In het verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (vGRP)
formuleert de gemeente hoe zij deze zorgplichten invult en bekostigt.

Dit vGRP 2014-2019 is het resultaat van een gezamenlijk planvormingsproces binnen de Waterkring
West en vormt een van de stappen op weg naar een verdergaande, structurele samenwerking
binnen onze regio. Deelnemers aan dit traject waren Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta.

Bij het opstellen van het vGRP hebben de drie K’s (kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid) centraal
gestaan. Door dit vGRP zoveel mogelijk gezamenlijk op te stellen met de Waterkring West is het de
bedoeling dat op termijn meer doelmatigheidswinst wordt behaald. Door van elkaar te leren en in de
toekomst meer zaken gezamenlijk op te pakken zullen de kosten/lasten minder hard stijgen, zal de
kwaliteit stijgen en de kwetsbaarheid verminderen.

Met het vaststellen van het nieuwe vGRP 2014-2019 is gestart met de uitvoering van de
planperiode van 6 jaar. Het vGRP wordt iedere twee jaar geëvalueerd.

De vGRP’s van de diverse gemeenten samen met het Werkeenheid Zuiveringsplan van het
Waterschap moeten uiteindelijk leiden tot een gezamenlijk afvalwaterplan, van waar uit verdere
mogelijkheden en voordelen van een verdergaande samenwerking tot uiting komen

Om te voldoen aan de zorgplicht voor het afvalwater dient ook in 2019 onderhoud en renovatie
aan onder andere de riolering en (druk)gemalen plaats te vinden. Verder worden er nog
verbeteringsmaatregelen uitgevoerd aan de gemeentelijke riolering. Deze zijn nodig om de kans op
wateroverlast te verkleinen en om de kwaliteit van het oppervlaktewater te bevorderen. Uiteraard
wordt bekeken waar het uitvoeringsprogramma voor de riolering aansluit op overige geplande
werkzaamheden in de openbare ruimte.

Locaties waar onder andere riolering wordt vervangen (gedeeltelijk), gerelined, verbeterd of
ontkoppeld of gerepareerd zijn:

Herinrichting Steenbergen Zuid Fase 2 en 3 vervanging DWA Riolering en afkoppelen met IT- riool:
Orchideestraat, Margrietstraat, Goudenregenstraat, Zonnebloemstraat, Rozenplein, Gladiolenstraat,
Hortensiaplein, Hyacinthastraat, Geraniumstraat, De riolering Zoutstraat-Oranjebolwerk Steenbergen
en riolering 1e Boutweg-Langeweg Kruisland, Riolering en herbestraten Van Nesstraat/De Vriesstraat
Dinteloord, Herbestraten en riolering Helmich van Doornichstraat/Treslongstraat Nieuw Vossemeer.
Er wordt een onderzoek gedaan naar de maatregelen aan het stamriool Langeweg Kruisland,
rioolrenovatie diverse rioolstrengen vervangen / relinen: Molenweg, Franseweg, Wouwsestraat,
Zoutstraat, Jan van Bruhezestraat, Ruiterstallen, Veerweg, Frederiksbolwerk, Philip Willemstraat,
Prinses Irenestraat, Oosterstraat, Steenbergseweg en Schaepmanstraat in Dinteloord.

Deelreparaties: Vanuit de beoordelingssystematiek KIC-HKF is circa 80 locaties waar rioolreparatie
nodig is. In deze locaties wordt renovatietechniek hoedliners, deelliners toegepast.

Drukriolering renovatie van 27-tal drukriolering-units.

Gemalen worden gerenoveerd aan de Julianiastraat Steenbergen, Mosquitostraat Reinierpolder1
Steenbergen, Drukkerij Reinierpolder 2 Steenbergen en Steenbergseweg Dinteloord.

Geplande projecten Waterkring West 2019
Uniforme analyse grondwatermeetnet, gezamenlijk beheer en onderhoud grondwatermeetnet,
klimaatadaptatie in relatie tot hydraulisch functioneren van rioolstelsels, incidentenplan voor de
riolering, project digitale informatieverwerking, permanente samenwerking gegevensbeheer, project:
Inzicht Financien (Hier is sprake van wijziging van de projectaanpak en zal de doorlooptijd van het
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project wijzigen), project: Meten en Monitoren Waterkring West fase2, project Meten en Monitoren
gezamenlijk meet-databeheer (SWWB), risicogestuurd beheer/asset management riolering, beheer/
onderhoud gemalen en persleidingen fase 2, opstellen handboek Gemalen en Persleidingen,
kennisdeling eniInrichting Hoofdpost Onderhoud watersystemen (maaien en baggeren).

Op de investeringsstaat 2019 zijn voor vervangings- en verbeteringsmaatregelen de volgende
bedragen opgenomen:
• vervangen gemalen riolering € 154.598.-
• vervangen riolering € 501.999,-
• verbetering riolering € 43.304,-

De kapitaallasten voor deze investeringen bedragen € 27.400,-.

Openbaar groen

Het openbaar groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de openbare ruimte. Het dient
duurzaam in stand gehouden te worden maar is ook onderhevig aan ruimtelijke ontwikkelingen,
veranderingen in het klimaat en fysiologische omstandigheden. Om het openbaar groen langdurig,
duurzaam in stand te houden is in 2016 het groenbeheerplan vastgesteld.

Groenbeheerplan
In het groenbeheerplan is vastgelegd hoe wij de komende jaren omgaan met het
vervangingsonderhoud van het openbaar groen binnen de kom. Het technische en verzorgende
onderhoud is ondergebracht bij onze wijkteams. Gekozen is voor kwaliteitsniveau B voor al het
openbaar groen. Uitzondering daarin zijn de centrumlocaties en begraafplaatsen. Hier is gekozen
voor kwaliteitsniveau A.

Plan van aanpak
Jaarlijks wordt er een jaarplan opgesteld voor het daaropvolgende jaar. Hierin wordt grofweg de
volgende indeling gehanteerd;
Projecten via de gebiedsgerichte aanpak; Groen dat aan vervanging toe is onder andere door
ziekte/ aantasting, afnemende kwaliteit en waar geen gebiedsgerichte aanpak gaat plaatsvinden in
de komende 5 jaar.
De locaties waar in 2019 o.a. aan wordt gewerkt zijn:
• Groot onderhoud Steenbergen Zuid (in 3 fases) (Steenbergen)
• Wijngaardenbolwerk ( Steenbergen)
• Helfrichstraat en omgeving (Dinteloord)
• Herbestraten/reconstructie Witte de Witstraat (Dinteloord).
• Herbestraten/reconstructie Johan Frisolaan (Dinteloord).
• Herbestraten/reconstructie Westgroeneweg-Groene Kruisstr. (Dinteloord).
• Helmich van Doornichstraat/Treslongstraat e.o. (Nieuw Vossemeer).
• Julianastraat (Nieuw Vossemeer)
• Wenerstraat (Nieuw Vossemeer)
• Randbeplanting sportpark Seringenlaan (Steenbergen).
• Molenweg (Steenbergen)
• Vervangen bomen Noorddonk( Steenbergen).

Openbaar groen buiten de kom
Het openbaar groen buiten de kom bestaat hoofdzakelijk uit wegbermen en bomen. Ten aanzien
van de bomen in het buitengebied wordt er in 2018 een scan gemaakt van de kwaliteit hiervan.
Een en ander zal leiden tot een beheerplan bomen wat in het 1e kwartaal 2019 ter besluitvorming
wordt voorgelegd. Deconditie van het bomenbestand in het buitengebied staat momenteel zwaar
onder druk door de aantasting van ziekten zoals de oprukkende essentaksterfte. Diversiteit dient
aangebracht te worden om een duurzaam bomenbestand te krijgen en te behouden.
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De locaties waar in 2019 o.a. aan wordt gewerkt zijn:

• Entrees Franseweg en Wipstraat (Steenbergen).
• Vervangen bomen Zoekweg/Stierenweg (Steenbergen).

Watergangen

Groot onderhoud waterbodems
Het waterschap Brabantse Delta en de gemeente staan aan de lat voor het groot onderhoud van
de watergangen in het stedelijk gebied. Het zogenaamde baggeren is een maatregel om een zo
goed mogelijke doorstroming te realiseren en te behouden en draagt bij aan de verbetering van de
waterkwaliteit.

Naast de watergangen die waterschap Brabantse delta in beheer en onderhoud heeft, heeft de
gemeente ook een aantal grotere watergangen in beheer en onderhoud. Voor de watergangen waar
het waterschap verantwoordelijk voor is, staat de gemeente aan de lat voor de ontvangstplicht. Voor
de eigen watergangen voor de totale werkzaamheden.

Baggerbeheerplan Stedelijke Water 2019-2026
In het baggerbeheerplan Stedelijk water 2019-2026 is vastgelegd welke hoeveelheid baggerspecie
verwacht wordt die vrij gaat komen uit de watergangen en welke middelen nodig zijn voor
het verwijderen, verwerken en afvoeren hiervan. Samen met het waterschap wordt een
meerjarenprogramma opgesteld en waar mogelijk en doelmatig wordt de samenwerking opgezocht
op projecten te combineren.
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Paragraaf financiering
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Inleiding

Mede naar aanleiding van wijzigingen in wet en regelgeving is het financieringsstatuut in 2016
aangepast.
De belangrijkste wijzigingen in het financieringsstatuut 2016 zijn:
- Schatkistbankieren
Per 10 december 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. De gemeente is verplicht
om overtollige middelen, boven het zogenaamde drempelbedrag, te beleggen bij het rijk. Het is
niet langer toegestaan om deze middelen uit te zetten bij de financiële instellingen, zoals banken
en verzekeraars. Decentrale overheden kunnen ook hun overtollige liquide middelen uitzetten bij
medeoverheden. Voor dergelijke onderlinge kredietverlening geldt wel als voorwaarde dat er geen
(verticale) toezichtrelatie mag bestaan tussen de betrokken decentrale overheden, in casu de
provincie Noord Brabant. Een decentrale overheid houdt de mogelijkheid om leningen en garanties
aan derden te verstrekken als dat gebeurt uit hoofde van de publieke taak.
- Verstrekken van garanties
Ten aanzien van het verstrekken van garanties is de bepaling opgenomen, dat hierbij zoveel gebruik
gemaakt dient te worden van bestaande waarborgfondsen, om de risico ’s voor de gemeente zo
laag mogelijk te laten zijn.
- Overige wijzigingen
De overige wijzigingen in dit statuut hebben met name betrekking op de huidige werkwijze met
betrekking tot treasury.

Algemene ontwikkeling; rentevisie

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op
1,9%. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De
loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van
het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 stabiel op
1,5%. In 2019 wordt een hogere geldontwaarding voorzien. In onze begroting houden we rekening
met een percentage van 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op de meest recente publicatie van het
centraal planbureau (CPB) van 18 september 2018 (kerngegevenstabel).

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018
verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven
lopen in de komende 12 maanden naar verwachting wat op.

Wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor de gemeente Steenbergen? .

De rente zal voorlopig nog laag blijven. Dit geeft een voordeel wanneer je vreemd geld moet
aantrekken, hetgeen de komende jaren nog niet nodig zal zijn.

Schatkistbankieren

Bij wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden zijn
decentrale overheden verplicht hun overtollige liquide middelen aan te houden in 's Rijks schatkist
(verplicht schatkistbankieren).

Schatkistbankieren houdt in dat decentrale overheden al hun overtollige middelen aanhouden in
de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij
bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden.



45Paragrafen

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-
schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Een ander belangrijk
gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van de beleggingsrisico 's
waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.

Afgezien van de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn decentrale overheden
verplicht alle middelen die ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan
te houden. Wel is sprake van een bepaalde drempel. De hoogte van de drempel is afhankelijk
van de financiële omvang van een decentrale overheid. De drempel is vastgesteld op 0,75%
van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een minimum van € 250.000,-. Dit betekent voor de
gemeente Steenbergen dat € 466.800,- (0,75% van € 62.235.700,-) buiten de schatkist mag worden
gehouden.

Het saldo op de rekening bij de schatkist per 20 september 2018 bedraagt € 10.870.100,-.

Risicobeheer: de kasgeldlimiet en rente-risiconorm

Hoewel in de paragraaf weerstandsvermogen uitgebreid aandacht wordt besteed aan de risico's
binnen de gemeente Steenbergen worden hier ook de renterisico's op korte en lange termijn en
kredietrisico's behandeld.

Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op de netto-vlottende schuld (schulden met een looptijd van
minder dan één jaar) heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat
fluctuaties van de korte rente direct een relatief grote impact hebben op de rentelasten tijdens het
boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang
van het begrotingsjaar zijn.
De kasgeldlimiet voor 2019 komt uit op € 5.290.000,- (8,5% van € 62.235.700,-). 

Voor 2019 tot en met 2022 verwachten wij het navolgende verloop van de kortlopende middelen:

Liquiditeitsprognose 2019 - 2022

2019 2020 2021 2022

Beginsaldo 1.207.900 44.600 948.400 4.226.400

Exploitatie:

lasten -/- 55.212.100 -/- 47.046.700 -/- 45.906.500 -/- 45.791.900

baten 60.542.900 54.151.100 54.626.800 54.859.000

Investeringen -/- 3.719.300 -/- 4.295.500 -/- 3.636.900 -/- 2.844.500

Onderhoud wegen en gebouwen -/-2.774.800 -/- 1.905.100 -/-1.805.400 -/- 1.559.400

Eindsaldo 44.600 948.400 4.226.400 8.889.600

Uit het overzicht blijkt dat we de komende jaren vooralsnog geen geld behoeven aan te trekken.
Daarbij plaatsen we de kanttekening dat er nog geen rekening is gehouden met eventuele
investeringen die voortkomen uit de verdere uitwerking van het raadsprogramma. De overtollige
liquide middelen worden in 's Rijks schatkist aangehouden, waarbij de rentevergoeding momenteel
0% bedraagt.

Renterisiconorm
De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle leningen
met een rentetypische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te krijgen in de
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rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd
doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de herfinancieringen als
gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk niet meer dan 20% van het
begrotingstotaal per 1 januari bedragen. Voor 2019: 20% van € 62.235.700,- is € 12.447.100,-.

Uit de onderstaande tabel kan afgeleid worden, dat omdat de gemeente geen leningen meer heeft,
de jaarlijkse aflossing op de vaste schuld nog met € 12,4 miljoen per jaar mag toenemen.

Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld

2019 2020 2021 2022

Rente-risiconorm (minimum bedrag) 12.447.100 12.447.100 12.447.100 12.447.100

Rente-risico op de vaste schuld (betaalde
aflossingen)

0 0 0 0

Ruimte 12.447.100 12.447.100 12.447.100 12.447.100

Kredietrisico op verstrekte gelden

Een ander risico dat de gemeente loopt, is het kredietrisico op verstrekte geldleningen. Hieronder
volgt een overzicht van de verstrekte geldleningen, waarbij de instellingen waaraan een geldlening
is verstrekt naar verschillende risicogroepen zijn uitgezet.

Kredietrisico's op verstrekte gelden

Risicogroep met / zonder hypothecaire zekerheid Restant schuld (€')

Stimuleringsfonds met nationale hypotheekgarantie 1.715.000

Geldleningen personeel met hypotheek 79.000

Overige instellingen / verenigingen zonder hypotheek 193.000

Totaal 1.987.000

De verstrekte gelden betreffen leningen aan het Stimuleringsfonds, om huisvesting voor starters
middels een (extra/ voordelige) lening mogelijk te maken en voor duurzaamheidsleningen. Verder
zijn er nog geldleningen aan personeel, hypothecaire geldleningen, deze nemen alleen maar af
aangezien deze niet meer verstrekt mogen worden (vanaf 01-01-2009). De leningen aan overige
instellingen betreffen voornamelijk leningen aan plaatselijke verenigingen of instellingen, die
vanwege de realisering van een speciale voorziening zijn verstrekt.
In de risicoreserve zijn middelen opgenomen met betrekking tot de garantstellingen aan diverse
instellingen en woningcorporaties voor aangegane leningen.
In zijn algemeenheid worden ten aanzien van de uitgezette leningen en garantstellingen geen
problemen verwacht.

Leningenportefeuille/ rentelasten

In 2011 is de laatste aflossing gedaan op een geldlening bij de Bank Nederlandse Gemeenten en
dus heeft de gemeente aan het eind van 2011 geen enkele lening meer lopen.

De gemeente Steenbergen behoeft ook in 2019 geen langlopende geldleningen aan te trekken
en is het voorgeschreven inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte
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en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend
achterwege gelaten.

Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (Wet HOF)

Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën officieel gepubliceerd. In die wet
worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse
groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden
en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle
gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat
plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. In
het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen van 23 mei 2018 is gesproken over de EMU-norm
van -0,4 procent van het bbp per jaar voor de periode van 2019 tot 2022.
Afgesproken is dat de medeoverheden onderling komen tot een onderverdeling van de
macro EMU-norm. Het Rijk neemt dit voorstel over en biedt, via een voorhangprecedure, een
ministeriële regeling aan bij de Staten-Generaal. Na instemming van het parlement wordt de
EMU-norm gepubliceerd. Op het moment van samenstelling van de begroting zijn de individuele
referentiewaarden nog niet bekend.

Standpunt VNG
De VNG adviseert de leden niet te letten op de individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort,
omdat het EMU-saldo van de gemeente te bewegelijk is. De hoogte van het EMU-saldo van een
gemeente hangt zeer sterk samen met het investeringsvolume en de mutatie van de voorraden
bouwgrond. En juist het investeringsvolume en de voorraad bouwgrond van een gemeente vertoont
jaar op jaar grote schommelingen.
De VNG roept de gemeenten op om naast het sturen op sluitende baten en lasten de hoogte van
de netto schuld van de gemeente kritisch te volgen.

In de paragraaf weerstandsvermogen bij financiële kengetallen zijn o.a. de kengetallen
solvabiliteitsratio en netto schuldquote opgenomen.

EMU-saldo

Emu-saldo x € 1.000

Omschrijving Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
artikel 17c)

+ -3.269 -3.552 -1.776

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 2.680 2.987 2.749

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie + 2.541 2.400 2.400

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd

- 3.950 4.269 3.046

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die
niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij
post 4.

+ 1.987 2.770 400

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in
(im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie
verantwoord

-
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Emu-saldo x € 1.000

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen
transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-

8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie
verantwoord

+ 837 70 158

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden
betreffen

-

10 Lasten in verband met transacties met derden, die niet via de onder post
1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves
(inclusief fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
de bovenstaande posten

-

11 Verkoop van effecten; boekwinst op de exploitatie -

Berekend EMU-saldo 826 406 885
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Paragraaf bedrijfsvoering
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Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de
gemeentelijke bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling
2019 staat in het teken van de doorontwikkeling van de organisatie. Met ingang van mei 2018
wordt gewerkt binnen de nieuwe organisatiestructuur. De basis voor een andere manier van
werken is gelegd. Het in november 2017 uitgevoerde medewerkersonderzoek en de in 2018
opgestelde benchmark op personele formatie en bezetting en de aandachtspunten die door de
Ondernemingsraad medio 2018 zijn meegegeven, worden gebruikt om accenten te bepalen voor de
doorontwikkeling van de organisatie.

Richtinggevend is de eind 2017 vastgestelde organisatievisie, met de missie van de organisatie:
‘We gaan voor een gemeente Steenbergen waar het prettig wonen, werken en recreëren is.
Een plek waar je jezelf kunt zijn. Daar werken we samen aan.’  In 2019 zal, met het oog op de
kernwaarden van de organisatie (betrokken, samenwerken, wendbaar), de aandacht vooral liggen
op:
• verbetering van interne processen, gericht op efficiëntie, effectiviteit, sturing en regie. Hieronder

valt tevens de pilot van 2 jaar om de regie op de bestuurlijke opgaven te organiseren;
• afstemming van het personeelsbestand op de bestuurlijke ambities, kwalitatief en kwantitatief;
• regionale samenwerking om kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen en kosten te

besparen
• opleiden en trainen van medewerkers, zodat zij voldoende gefaciliteerd zijn in hun (nieuwe) rol.

Personeel
In 2018 is een scan / benchmark van de personele formatie uitgevoerd, en afgezet tegen de
ambities van de raad. Vanwege de overwegend kwalitatieve disbalans zal met ingang van 2019
de ambtelijke capaciteit moeten transformeren. Door het in 2018 gestarte proces van strategische
personeelsplanning krijgen we inzicht in de balans tussen de ambitie, de benodigde capaciteit
(kwantitatief en kwalitatief), en de kosten. Het management zal instrumenten aangereikt krijgen om
de strategische personeelsplanning uit te voeren.

De aspecten opleiding, inhuur derden en ziekteverzuim zijn communicerende vaten. Gelet op
de onderschrijding van het opleidingsbudget en overschrijding van het budget Inhuur derden, in
combinatie met een stijgend ziekteverzuim, vraagt dit om een nadere analyse. Hoe verhoudt dit zich
tot de huidige bezetting, kwalitatief en kwantitatief? De analyse wordt uitgevoerd zodat we in de
perspectiefnota 2020 met een passend voorstel komen betreffende de formatieontwikkeling.

Om de uitgaven voor inhuur van personeel transparant af te wegen en inzichtelijk te houden,
wordt een beleidkader inhuur derden opgesteld. Aan de hand van het beleidskader kan vervolgens
verantwoording afgelegd worden over de uitgaven voor inhuur derden. Het overzicht van de huidige
inhuur is in deze paragraaf opgenomen.

De personele vraagstukken worden bezien in samenhang met regionale
samenwerkingsmogelijkheden en de verbetering van de interne processen en informatievoorziening.
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is de verdere digitalisering ervan.

Overzicht inhuur
In de lijn van bestaande afspraken (motie 2009) bieden wij inzicht in de kosten van externe inhuur.
Hieronder treft u een overzicht aan, verdeeld naar inhuur die verband houdt met:
1. projecten
2. vervanging van personeel
3. de maatschappelijke rol van de gemeente (bijvoorbeeld WVS personeel)

Inhuur 2018/2019 Begroting 2018 Begroting 2019

Inhuur vanwege eenmalig beleid of projectopdrachten

Programma Mens & Samenleving
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Inhuur 2018/2019 Begroting 2018 Begroting 2019

Projectleider Overheidsparticipatie en Kerngericht 55.000

Inhuur Loket voorziening WMO 150.000

Programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

Toezichthouder Wabo 59.000 59.000

Toezichthouder Handhaving 59.000 59.000

Aanvragen bouwvergunningen tbv.bouwactiviteiten AFC 129.500 198.654

Medewerker Energietransitie 35.000

Projectleider Woonwagenbeleid 36.000

Extra capaciteit voor Ruimtelijke Ordening 100.000

Inhuur t.b.v. diverse groenprojecten 25.000 25.000

Detacheringsovereenkomst wijkteams 12.000 12.000

Programma Economie, Toerisme en Recreatie

Centrummanager 30.000

Projectmanagement algemeen 5.000

Programma Bestuur en Dienstverlening

Uitbreiding formatie applicatiebeheerder zaakssteem 15.000

Inhuur (0,6 fte) tijdelijke uitbreiding TIP Huisvesting 15.000

Projectleider toptakenwebsite 14.000

Projectleider implementatie zaak gericht werken 60.000

Kostenplaats Wonen en Welzijn

Inhuur Sociaal Domein 60.000

Totaal 388.500 824.654

Inhuur vanwege vervanging van personeel

Programma Mens & Samenleving

Inhuur leerplicht 12.250 21.000

Programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

inhuur preventiemedewerker Integrale Handhaving 36.650 36.650

Inhuur preventiemedewerker Wabo bouwvergunningen 31.414

inhuur preventiemedewerker Preventie/Pro-aktie 5.236

Seizoenskrachten voor het zwembad De Meermin en Aquadintel 109.049 91.587

Programma Bestuur en Dienstverlening

Algemeen budget P&O inhuur uitzendkrachten bij ziekte e.d. 100.000 100.000

Uitbesteding interne controlewerkzaamheden Concerncontrol 15.000 15.000

Inhuur vervanging WOZ 29.760

Extra capaciteit voor afhandelen WOZ-bezwaren 32.000 36.000

Totaal 334.709 336.887

Inhuur vanwege de maatschappelijke opvatting
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Inhuur 2018/2019 Begroting 2018 Begroting 2019

Programma Fysieke Leefomgeving en Duurzaamheid

Inhuur onkruidbestrijding beheer openbare ruimte 20.000 20.000

Inhuur GOA-medewerker-groenvoorziening 25.000 24.756

Inhuur WVS personeel voor onderhoud van openbaar groen 195.000 326.085

Inhuur WVS personeel voor onderhoud wegen binnen en buiten de kom 4.167

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de sportparken 10.848 10.848

Inhuur WVS personeel voor onderhoud op de begraafplaatsen 30.500 30.805

Programma Bestuur en Dienstverlening

Inhuur WVS personeel afdeling Financien 21.000 21.000

Inhuur WVS personeel afdeling DIV 5.000 5.000

Totaal 307.348 442.661

GENERAAL - TOTAAL 1.030.557 1.604.202

ICT
In de Perspectiefnota 2019 werd al gemeld dat er voor regionale samenwerking op het gebied
van ICT een intentieovereenkomst is gesloten tussen de gemeente Steenbergen en de gemeente
Oosterhout als vertegenwoordiger van Equalit. Besluitvorming over de samenwerking wordt in 2019
aan de raad voorgelegd. Deze samenwerking zal onder meer bijdragen aan de verhoging van de
kwaliteit van onze processen en informatievoorziening, en de vermindering van de kwetsbaarheid
van onze organisatie.

Met een herijkt informatiebeleidplan worden diverse ontwikkelingen vertaald naar de gemeentelijke
bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld op het gebied van technologie en wetgeving met betrekking tot
onder meer privacywetgeving en informatieveiligheid, toegespitst op drie deelgebieden:
de gemeentelijke interne organisatie, (keten-)partners en burgers / bedrijven.

Communicatie
Naar aanleiding van onder meer het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022, waarin expliciet aandacht is
voor dienstverlening, acquisitie bedrijvigheid en een integraal PR- en marketingplan, is gestart met
de evaluatie van het in 2017 vastgestelde Communicatiebeleid. Dit kan leiden tot aanpassing van
het beleid en tot herprioritering van acties voor het uitvoeringsplan 2019. Op basis van de resultaten
en de bestuurlijke ambitie wordt bezien wat voor de langere termijn de wenselijke structurele
kwantitatieve en kwalitatieve formatie voor, en organisatie van communicatie is.

Financiën, planning en control
Samen met een commissie van de raad bouwen we stapsgewijs aan modernisering van de
planning en control cyclus en daarbij behorende documenten. Voor 2019 ligt het accent op het
beter meetbaar en stuurbaar maken van de begroting. Dat doen we met het project “Sturen met
Maatschappelijke Effecten”. Om onze gemeente financieel toekomstbestendig te houden gaan we
op zoek naar mogelijkheden om de wendbaarheid in onze begroting te versterken. We willen beter
kunnen inspelen op tussentijdse veranderingen, en de keuzeruimte voor de raad beter in beeld
brengen. Dit voornemen uit de perspectiefnota 2017-2021 betrekken we bij het hiervoor genoemde
project. Overigens is met deze begroting al een stap gezet om de financiële wendbaarheid te
verbeteren.

De gemeente is een organisatie die vooral werkt aan maatschappelijke doelen. Deze doelen
zijn opgenomen in de verschillende programma’s. We willen deze doelen realiseren binnen de
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financiële ruimte die we hebben. Tussentijds en achteraf wordt bekeken of dit gelukt is. Hiervoor
is informatie nodig. Als uit de informatie blijkt dat we niet op koers liggen, moeten we bijsturen. De
informatievoorziening die nodig is voor deze sturing wordt in 2019 verbeterd. Naast het verbeteren
van de planning en control voor de raad bouwen we ook aan de planning en control bij de teams.
Voor 2019 introduceren we de zogenaamde A3-aanpak. Deze aanpak helpt het management om
focus te krijgen op de doelen, activiteiten, budgetten en processen. Hiertoe wordt onder meer het
financieel pakket vervangen, dat we samen met de gemeente Woensdrecht doen. Het huidige
pakket biedt te weinig mogelijkheden voor een modernere bedrijfsvoering.

De werkprocessen nemen we verder onder de loep, om deze efficiënter en effectiever en
doelmatiger te maken waar dat kan. Dat doen we vanuit het gezichtspunt van de klant. We starten
met de processen waarmee de snelste of meeste winst is te behalen. Het beleid voor de reserves
en voorzieningen en risicomanagement is geactualiseerd. In november 2017 heeft de raad de
nieuwe beleidskaders vastgesteld. In 2019 wordt ook het beleid omtrent activa geactualiseerd. Dat
stond voor 2018 op de agenda, maar door het intensieve proces van tussenrapportage en begroting
hebben we deze planning bijgesteld. Op 26 november 2018 wordt samen met het auditcommittee
een verkenning gedaan naar de handelwijze van kredieten. Dit naar aanleiding van de voorstellen
Centrum Haven Dinteloord. De verkenning geeft input voor het beleid voor de activa.

Juridische kwaliteitszorg
In 2018 is gewerkt aan de implementatie van het primair bestuurlijk besluitvormingsproces. In 2019
krijgt verbetering van de kwaliteit van besluiten nadere aandacht. Het cluster Juridische Zaken is het
aanspreekpunt voor binnengekomen klachten. De beweging om formele klachten te verminderen
door juist aan de voorkant de inzet van informele gesprekken en mediation, wordt voortgezet.
In 2019 wordt mediation als middel breed ingevoerd binnen de organisatie. De processen van
behandelen bezwaarschriften, klachten en aansprakelijkheidsstellingen worden efficiënter en
effectiever ingericht.

De rol van juridisch advies krijgt verder vorm, met als doel om de juridische discipline meer aan
het begin van trajecten te betrekken, en om de teams te ondersteunen bij juridische vraagstukken.
Zo wordt het risico op (dure) juridische procedures beperkt. Ook wordt aan de slag gegaan met
bewustwordingssessies en overdracht van kennis door onder andere het geven van workshops en
jurisprudentieberaden.

Rechtmatigheid en audits
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, zullen de interne controlewerkzaamheden zoveel mogelijk
geïntegreerd worden met de werkzaamheden voor de toetsing van de rechtmatigheid. Daarnaast
stemmen wij deze werkzaamheden vooraf af met de accountant.
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Paragraaf grondbeleid
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Algemeen

Grondbeleid vormt geen einddoel van beleid maar moet meer worden beschouwd als een
instrument ten behoeve van andere gemeentelijke beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en milieu. De laatste jaren spelen
ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie steeds meer een rol in het
grondbeleid. De laatste actualisatie van het beleid dateert van 2009.

Nota grondbeleid

Het huidige beleid vraagt om actualisering. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen die van
invloed zijn op het Grondbeleid. Zo ligt de economische crisis inmiddels achter ons, komt er een
nieuwe Omgevingswet aan en zijn de financiële spelregels met de herziening van het Besluit
Begroting en Verantwoording veranderd.
In de nieuwe nota grondbeleid, die wij in het 1e kwartaal 2019 aan de raad voorleggen, worden alle
recente ontwikkelingen zijn betrokken.
Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel. Een middel om het gemeentelijke, ruimtelijk
beleid op een zo doeltreffend en doelmatig mogelijke wijze te realiseren. Met de nieuwe nota van
deze nota wil de gemeente Steenbergen op een transparante wijze inzicht bieden aan externe
partijen. Inzicht in het beleid, in de gewenste rol en in de spelregels voor de realisatie en de
uitvoering van ruimtelijke plannen (externe werking).

Grondexploitatiecomplexen

De belangrijkste complexen die in 2019 in exploitatie genomen zullen zijn, zijn:

Complexen in
exploitatie

Totaal
geïnves-
teerd

Totaal
verkocht

(Tussen-
tijdse)
winst-
neming

Boek-
waarde
1-9-2018

Nog te
inves- teren

% van
totaal
geïn-
ves-
teerd

Nog te
verkopen

% van
totaal
te ver-
kopen

Verwacht
resultaat
pos. (= -)/
neg. (= +)

Buiten de Veste 5.276.500 5.506.600 25.800 -204.300 15.869.800 75% 16.053.200 74% -387.700

De Pinas 5.635.500 3.112.600 -1.103.000 1.419.900 1.055.300 16% 2.474.800 44% 400

Uitbreiding RP-1 3.276.500 1.335.500 27.500 1.968.500 3.802.700 54% 6.107.200 82% -336.000

Totaal 14.188.500 9.954.700 -1.049.700 3.184.100 20.727.800 24.635.200 -723.300

Algemeen
De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft de afbakening, definiëring en
verslagleggingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor
is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties. Namelijk: de forse afboekingen
van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport
Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet.
De afbakening is ook onvermijdelijk in het kader van de vennootschapsplicht voor gemeenten (vpb).
De vpb-heffing moet worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Over de bepaling van deze
fiscale grondslag is nog niet op alle gebied de benodigde duidelijkheid om een gedegen inschatting
te kunnen maken van deze vpb-plicht, maar verwacht dat deze van beperkte omvang zal zijn. Een
belastingverplichting is om die reden niet opgenomen.
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De commissie heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV en de
uitwerking hiervan. De wijzigingen leiden tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering
van de administratieve lasten.
Een van de wijzigingen met betrekking tot de grondexploitatie is, dat de rente die wordt toegerekend
aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen.
Geen rente mag worden toegerekend indien de gemeente geen externe financiering heeft en
ook niet de intentie heeft deze aan te trekken, hetgeen bij de gemeente Steenbergen het geval
is. Hierdoor komen de resultaten van de diverse exploitaties gunstiger uit. Vanaf de begroting
2016 heeft de voorgenomen maatregel een nadelig gevolg, omdat de rente over de nadelige
boekwaarden niet meer als rentebaten opgenomen kunnen worden.

Het is vanaf 2016 niet meer toegestaan om toevoegingen te doen aan een voorziening voor
bovenwijkse voorzieningen. Bestaande voorzieningen per ultimo 2015 mogen worden gehandhaafd
en kunnen volgens planning worden afgewikkeld. Sparen voor bovenwijkse voorzieningen die na
het afsluiten van een grondexploitatie zullen worden aangelegd, is nog wel mogelijk via een door de
raad in te stellen bestemmingsreserve. Toevoegingen aan deze bestemmingsreserve kunnen alleen
plaatsvinden via resultaatsbestemming.

Tevens dient bij een geraamd overschot op de einddatum, volgens door de commissie BBV
opgestelde richtlijnen, winst direct te worden genomen. Belangrijke factoren die hierbij een rol
spelen zijn o.a. de fase tot waar het plan is ontwikkeld en de nog te verwachten risico’s. Het
voorzichtigheidsbeginsel moet hierbij in acht worden genomen.

BP Buiten De Veste

In de eerste fase van het bestemmingsplan zijn in 2015 aan de oostzijde van Bastion door CRA
Vastgoed 8 starterswoningen gerealiseerd. Vervolgens is de resterende grond aan de oostzijde van
Bastion verkocht aan Aan de Stegge Projectontwikkeling voor eveneens 8 starterswoningen welke
in 2016 zijn opgeleverd. Maas Jacobs Projectontwikkeling is in 2017 gestart met de bouw van 10
twee onder 1 kap woningen langs de westzijde van Bastion welke in het voorjaar van 2018 zijn
opgeleverd.
Het bestemmingsplan voor geheel Buiten de Veste is in 2010 goedgekeurd. In de tweede fase is
sinds 2014 de Brede School in gebruik.
In het plan uit 2010 is woningbouw opgenomen binnen de waterkering welke op basis van
nieuwe wetgeving niet meer kan worden gerealiseerd. In 2017 is, rekening houdend met deze
beperking, voor het resterende gedeelte een nieuw, grotendeels flexibel, bestemmingsplan gemaakt.
Aansluitend aan de bestaande gerealiseerde wijk is een gedeelte daarvan nader uitgewerkt voor
woningbouwtypen waar vraag naar is. Dit bestemmingsplan is op 26 april 2018 goedgekeurd
(onherroepelijk)

Voor het resterende gedeelte in de eerste fase langs de Oosthavendijk zijn patiowoningen gepland.
Voor het uitgewerkte gedeelte in de noordelijk gelegen tweede fase zijn 68 woningen en 23
appartementen in de vorm van een stadsboerderij voorzien. In het najaar van 2018 is met de
bouw gestart. In deze herziene exploitatieraming is ervan uit gegaan dat het goedgekeurde nader
ingerichte gedeelte in de tweede fase verder noordwaarts wordt ontwikkeld.

De gronden binnen het plangebied zijn reeds in eigendom van de gemeente zodat er geen risico
is voor aankoop van niet bouwrijpe grond om de woningbouw overeenkomstig het definitieve
bestemmingsplan te realiseren.

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten komt de gemiddelde recent getaxeerde waarde
voor bouwrijpe grond uit op € 250,-/m2. Gezien de verwachting dat de exploitatie met een positief
saldo zal sluiten, heeft in 2017 een winstneming plaatsgevonden van € 25.800,--. De exploitatie
sluit dan in 2026, niet rekening houdende met winstnemingen in de komende jaren, nog met een
geraamd positief saldo van € 387.700,--.

Voor diverse kosten is in de begroting 2019 een bedrag opgenomen van € 840.500,- en voor
opbrengst grondverkopen € 2.304.300,-.
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BP De Pinas (vml sportpark Oostgroeneweg)
In 2011 is het bestemmingsplan Oostgroeneweg, de voormalige locatie van VV Dinteloord, voor de
eerste fase goedgekeurd. Nadat diverse partijen waren afgevallen is Zwaluwe Projectontwikkeling in
2016 gestart met de bouw van 28 starterswoningen en aannemersbedrijf Huysmans met de bouw
van 4 twee onder 1 kap woningen welke allen in 2017 zijn opgeleverd.
Gezien de stagnerende vraag naar vrije kavelbouw, waar dit bestemmingsplan grotendeels op
was gebaseerd, is het bestaande bestemmingsplan Oostgroeneweg herzien. De naam is gewijzigd
in bestemmingsplan De Pinas hetgeen op 08 januari 2018 is goedgekeurd. De verkaveling is nu
met name afgestemd op gevraagde types woningbouw welke flexibel zijn in te passen. Er kunnen
nu meer rijtjeswoningen met een kleinere kavel worden gebouwd. Door diverse partijen is reeds
interesse getoond voor aankoop van bouwrijpe grond terwijl Zwaluwe Projectontwikkeling reeds is
gestart met de bouw van 26 woningen. In dit plan is rekening gehouden met de aanwezigheid van
de aan de oostzijde gelegen bedrijven waardoor een strook van 30 m niet kan worden bebouwd
en de daarbinnen gelegen gronden niet kunnen worden verkocht. In verband deze verminderde
grondopbrengst is in de jaarrekening 2016 vanuit de risicoreserve een bedrag van € 423.000,-- ten
gunste van dit plan gebracht om de exploitatie op nul te laten sluiten. Deze strook is opgenomen
als bestemming groen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is rekening
gehouden met dergelijke tegenvallers zoals een daling van de marktprijs, vertraging in de uitvoering
of wijzigingen in de planvorming.
Een voordeel is dat de gronden van het voormalige sportpark van V.V. Dinteloord, waar de
woningbouw is gepland, reeds in ons bezit zijn zodat we geen risico lopen voor aankoop van
niet bouwrijpe grond om de woningbouw overeenkomstig het goedgekeurde bestemmingsplan te
realiseren. .
Op grond van eerder vastgestelde uitgangspunten is in de exploitatie voor de grondopbrengst van
de resterende ca. 29.082 m² niet bouwrijpe grond bij het nieuwe sportpark aan de Noordlangeweg
€ 20,-/m² aangehouden. Deze grond kan in de toekomst wellicht worden gebruikt voor nieuwe
(kleinschalige) ontwikkelingen zoals de reeds gerealiseerde ambulancepost.
Op basis van alle hiervoor genoemde uitgangspunten komt de gemiddelde recent getaxeerde
waarde voor bouwrijpe grond uit op € 226,--/m2. De exploitatie sluit dan in 2025 vrijwel sluitend.

In de begroting 2019 is voor diverse kosten voor dit plan € 97.900,-- opgenomen en voor opbrengst
grondverkopen € 898.800,--.

Reinierpolder I
Gezien de behoefte aan industriegrond is voor de uitbreiding Reinierpolder I reeds ca. 9,5 ha
grond aangekocht. Dit betreft de grond ten noorden en westen van het bestaande bedrijventerrein
Reinierpolder I tot de Zeelandweg Oost en de A4.
Op 30 september 2015 is het (totale) bestemmingsplan Reinierpolder goedgekeurd. Naast een
actualisatie voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II is hierin ook opgenomen de
1e fase voor de toekomstige uitbreiding van Reinierpolder I. In totaal kan er ca. 7,5 ha bouwrijpe
grond worden uitgegeven waarvan ca. 4,7 ha in fase 1. Fase 1 heeft betrekking op de gronden ten
noorden van het bestaande bedrijventerrein. Voor de exploitatie is ervan uitgegaan dat na realisatie
van fase 1 aansluitend het gehele gebied kan worden ontwikkeld.
Voor realisatie van de tweede fase is overleg gevoerd met de provincie en de regio. De resterende
tweede fase tussen de A4, de N257/ZO en het bestaande bedrijventerrein wordt gezien als
strategisch uitgeefbare grond met een oppervlakte van slechts ca. 3 ha.
Voor invulling van de tweede fase is door beleggers belangstelling getoond voor de bouw van een
hotelaccommodatie waar in 2018 meer duidelijkheid over zal zijn.
Op basis van de genoemde uitgangspunten komt de gemiddelde recent getaxeerde waarde voor de
nog te verkopen bouwrijpe grond uit op € 109,--/m2. Gezien de verwachting dat de exploitatie met
een positief saldo zal sluiten, heeft in 2017 een winstneming plaatsgevonden van € 27.500,--. De
exploitatie sluit dan in 2025, niet rekening houdende met winstnemingen in de komende jaren, nog
met een geraamd positief saldo van € 336.000,--.
Gezien de gunstig gelegen grond nabij de A4 is ervan uitgegaan dat de grond in de eerste fase in
2020 zal zijn verkocht.

In de begroting 2019 is voor diverse kosten voor dit plan € 145.100,-- opgenomen en voor
opbrengst grondverkopen € 1.248.600,--.
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Overige gronden
Hieronder een toelichting op bouwgronden die regeltechnisch nog niet als een bouwgrondexploitatie
mogen worden beschouwd, maar waarvoor dit op korte termijn wel de bedoeling is (de voormalige
Nog niet in exploitatie genomen gronden).

BP Welberg centrum
Eind 2017 en begin 2018 is een verder interactief traject gevolg specifiek voor het onderdeel
invulling autovrij dorpsplein. Hierbij kwamen een aantal wensen naar voren zoals een pannaveldje
en een speelberg. De kosten hiervan zijn meegenomen in een herziene exploitatie. Daarnaast is er
gevraagd om een waarde bepaling van de bouwgrond door een externe adviseur te laten maken
en is inzichtelijk hoeveel grond er nu exact wordt verkocht. Aan de hand hiervan is in juni 2018 een
herziene exploitatie-opzet gemaakt. Aan de hand hiervan is gebleken dat de exploitatie met een
klein overschot afsluit. In 2019 zal de exploitatie zoals gebruikelijk opnieuw worden herzien.
De vaststelling van het bestemmingsplan heeft door in het bijzonder de resultaten van een
uitgevoerd flora-en faunaonderzoek (geconstateerde aanwezigheid vleermuizenvliegroute in
plangebied) , het zoeken naar een oplossing hiervoor en de resultaten van explosievenonderzoek
(constatering aanwezigheid explosieven en het al verwijderen van aanwezige explosieven) enige
vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning. De vaststelling van het
bestemmingsplan wordt nu verwacht in januari 2019. De gemaakte kosten voor het plan worden ten
laste gebracht van de grondexploitatie.

Projecten op basis van een overeenkomst (ABA)

Voor onderstaande projecten waarvoor een overeenkomst is gesloten lopen wij alleen een risico ten
aanzien van de eigen uren en voor het overige is er geen risico te verwachten.

Couveringepark 
Het bestemmingsplan Couveringepark bestaat uit de bouw van 83 woningen en een
gezondheidscentrum aan de Molenweg op het terrein van de voormalige accordus-fabriek en de
bouw van een woonzorgcomplex met ca. 60 wooneenheden op de voormalige locatie van het
Princetuincollege aan de Ravelijnstraat. Tot op heden zijn er 39 woningen opgeleverd en bewoond.
Dit project wordt uitgevoerd door de Ontwikkelcombinatie Couveringe Park, welke bestaat
uit Aan de Stegge en Woningstichting Geertruidenberg. In verband met financiële problemen
bij de Woningstichting Geertruidenberg is de grond aan de Ravelijnstraat nog niet aan
deze ontwikkelcombinatie verkocht zodat naast de woningbouw ook de plannen voor het
woonzorgcomplex stil kwamen te liggen. Ook de bouw van een gezondheidscentrum is daardoor
onzeker geworden. Door deze financiële problemen en vanwege de (achter ons liggende)
economische recessie is stagnatie ontstaan in de verdere ontwikkeling van het plan. Na vele
overleggen met diverse partijen heeft de ontwikkelcombinatie de herontwikkeling weer opgepakt en
zijn er medio 2018 zeven woningen opgeleverd.. De verwachting is dat nog in 2018 wordt gestart
met de bouw van 10 woningen.

Herengoed
Het bestemmingsplan Herengoed te Kruisland bestaat uit de bouw van 17 starterswoningen en
8 vrije sectorwoningen. In het plan is de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf opgenomen
waarvoor in de plaats 6 vrije sectorwoningen kunnen worden gebouwd. De opstallen van dit bedrijf
zijn gesloopt.
In 2010 zijn de starterswoningen opgeleverd. Het woonrijp maken ten behoeve van de
starterswoningen is in 2012 afgerond. In 2012 is gestart met de bouw van de tweede vrije
sectorwoning welke in 2014 is opgeleverd. Ook hier is vertraging ontstaan ten gevolge van de
economische recessie. Met de bouw van de nog zes resterende vrije sectorwoningen is begin 2018
een aanvang gemaakt. De verwachting is dat deze eind 2018 worden opgeleverd.

Beltmolen Nieuw Vossemeer 
Dit plan voor 52 woningen op de voormalige agrarische gronden tussen de Hogedijk, Beltmolen en
Dr. Vermetstraat te Nieuw Vossemeer is opgestart door woningcorporatie Thuisvester. Eind 2011
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zijn 12 starterswoningen opgeleverd. In verband met de economische recessie is stagnatie ontstaan
voor verdere woningbouw. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het nieuwe woon-zorgcomplex De Vossemeren hebben Tante
Louise en Thuisvester overeenstemming bereikt voor tijdelijke huisvesting van de bewoners van
de Vossemeren binnen dit plan gedurende de bouw van het nieuwe complex. In april 2015 zijn
de bewoners verhuisd naar het nieuwe wooncomplex. Ten behoeve van de nieuwbouw van De
Lindenburgh te Steenbergen worden de daar aanwezige bewoners eveneens tijdelijk gehuisvest
in plan Beltmolen. De naam van de nieuwe Lindenburgh is gewijzigd in “Hof van Nassau”. De
verwachting is dat deze nieuwbouw in het najaar van 2018 wordt opgeleverd waarna de bewoners
nog in 2018 terug kunnen verhuizen naar het nieuwe Hof van Nassau te Steenbergen. De tijdelijke
units zullen hierna worden verwijderd.
BVR ontwikkeling heeft de realisatie van het plan voor de nog resterende 40 te bouwen woningen
overgenomen van Thuisvester. BVR zal deze in twee fases realiseren. Zij zijn voornemens
nog in 2018 te starten met de bouw van 17 woningen. Na oplevering hiervan en bij voldoende
belangstelling wordt vervolgens gestart met de bouw van de resterende woningen.

Plan Landgoed Westcreecke Dinteloord 
Dit plan bestaat uit de aanleg van een landgoed dat bestaat uit bos met waterpartijen en vijf
landhuizen. Het bos en de waterpartijen, welke openbaar toegankelijk zijn, zijn reeds aangelegd.
Het plan is bouwrijp gemaakt en 1 landhuis is in 2014 opgeleverd en sindsdien bewoond. Door de
economische recessie de afgelopen jaren is de verdere verkoop van de landhuizen gestagneerd.
Merkbaar is dat, nu het economisch beter gaat, de belangstelling voor dergelijke landhuizen
toeneemt.

Binnenhof Kruisland
Dit plan is gelegen op een voormalige kwekerij tussen de woonpercelen aan de Wethouder
Swagemakersstraat, Langeweg, Eerste Boutweg en Graaf Engelbrechtstraat en bestaat uit
de bouw van 9 levensloopbestendige woningen. De ontsluiting vindt plaats via de Wethouder
Swagemakersstraat. Op 22 september 2016 is voor deze ontwikkeling het bestemmingsplan
“Binnenhof” door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen deze vaststelling van het bestemmingsplan
is beroep ingesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 21 februari
2018 uitspraak gedaan en heeft het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan
onherroepelijk geworden. Gelijk hierna is gestart met de woningbouw welke naar verwachting eind
dit jaar wordt opgeleverd.

Olmentuin Steenbergen
Plan Olmentuin is geprojecteerd op de locatie van een taxibedrijf aan de Olmendreef dat naar
een andere locatie in Steenbergen verhuist. Op de vrijkomende locatie en de landbouwgronden
ten zuiden daarvan ontstaat hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk.
Olmentuin te Steenbergen wordt een duurzame, energieneutrale wijk tussen het groen met een
gemeenschappelijke binnentuin en kas als ontmoetingsplaats. Dit bestemmingsplan is op 28 juni
2018 vastgesteld door de raad. Naar verwachting zal de bouw in 2019 starten.
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Paragraaf
Verbonden partijen
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Algemeen
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en
risico’s van de gemeente als gevolg van banden met externe rechtspersonen, waarin de gemeente
zowel financieel deelneemt als zeggenschap heeft.
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke én financiële band
heeft. Van een bestuurlijke band is sprake indien de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de
besluitvorming binnen de verbonden partij. Een financieel belang is aan de orde als de gemeente
financieel kan worden aangesproken wegens het functioneren van de verbonden partij of wanneer
de gemeente geld kan kwijtraken bij een faillissement van een verbonden partij.

Vormen van verbonden partijen zijn:
Verbonden partijen met een privaatrechtelijk karakter
Bij deze verbonden partijen is er sprake van financiële en/of bestuurlijke belangen (zeggenschap)
van de gemeente in private rechtspersonen zoals vennootschappen (Naamloze Vennootschap
(NV), Besloten Vennootschap (BV)), stichtingen en verenigingen. Gemeenten kunnen ook
participeren in instellingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Deze instellingen vallen onder de
rechtspersoonlijkheid van de instelling waar zij deel van uitmaken.
Verbonden partijen met een publiekrechtelijk karakter
Bij deze verbonden partijen gaat het om deelname van de gemeente aan gemeenschappelijke
regelingen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De Wgr is in essentie het
wettelijk kader voor de -vrijwillige- samenwerking tussen gemeenten en/of provincies voor uitvoering
van lokale taken.
Er zijn verschillende varianten voor een gemeenschappelijke regeling. De zwaarste vorm
is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam en heeft de status van een
rechtspersoon. De lichtere vormen zijnde een gemeenschappelijk orgaan, de centrumgemeente-
variant en de samenwerkingsovereenkomst zijn gemeenschappelijke regelingen zonder eigen
rechtspersoonlijkheid en derhalve in formele gezin geen verbonden partij.

Nota Verbonden Partijen
De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 24 september 2015 de nota Verbonden Partijen -
zes kaderstellende spelregels vastgesteld. In deze in regionaal verband opgestelde notitie zijn
spelregels opgenomen om een betere beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een
een vergroting van de invloed van de gemeenteraden te bewerkstelligen.

De zes kaderstellende spelregels voor de Verbonden Partijen betreffen:
1. Bij het aangaan van een verbonden partij leggen de deelnemers nadrukkelijk vast

hoe de informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke
evaluatiemomenten er zijn.

2. Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden
gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt
om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen. Zowel het college, de verbonden partij als de
gemeenteraad zelf dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

3. Gemeenten bundelen de krachten en dragen samen zorg voor integrale aansturing. Zowel
ambtelijke als bestuurlijke voorbereiding gebeurt (deels) gezamenlijk met ruimte voor lokale
aanvullingen, waarbij één bepaalde gemeente per verbonden partij de leiding neemt.

4. Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden
partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In de
kaderbrief geeft de gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de
begroting aan. Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek
(BW).

5. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 15 april door de gemeenschappelijke regeling naar de
deelnemers gestuurd. De zienswijzen van de deelnemers dienen uiterlijk 1 juli door de
gemeenschappelijke regeling te zijn ontvangen.

6. Vierjaarlijks is de gemeenschappelijke regeling verplicht om een meerjarenbeleidsplan op
te stellen. Het meerjarenbeleidsplan, dat bij aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt
opgesteld, is samen met de jaarrekening de basis om de resultaten van de gemeenschappelijke
regelingen over een periode van vier jaar te evalueren.
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(Vernieuwde) BBV
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is ook van toepassing op de gemeenschappelijke
regelingen, voor zover zij een eigen begroting en jaarrekening moeten opstellen. Voor de
gemeenschappelijke regelingen gelden de nieuwe BBV-regels vanaf de begroting 2018.
Artikel 15 van het BBV schrijft over de paragraaf verbonden partijen het volgende voor:
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
a de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
b de lijst van verbonden partijen
2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
• de naam en de vestigingsplaats
• het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
• de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de

gemeente in de verbonden partij heeft
• de eventuele risico's van de verbonden partij
• het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het

eind van het begrotingsjaar
• het resultaat van de verbonden partij

Financiële gegevens
Uitgangspunt is dat financiële gegevens over 2019 worden vermeld. Als deze niet bekend zijn dan
worden de laatst bekende financiële gegevens opgenomen.

Lijst verbonden partijen van de gemeente Steenbergen
De verbonden partijen van onze gemeente zijn, conform het BBV, gesplitst in:
Gemeenschappelijke regelingen:
1. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
2. Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
3. Werkvoorzieningschap West-Noord-Brabant (WVS-groep)
4. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)
5. Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (hieronder o.a. Rewin en KCV)
6. Gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
7. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
8. Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW)
9. West-Brabants Archief (WBA)
Vennootschappen en coöperaties:
1. NV Rewin
2. NV Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
3. NV Brabant Water
4. Intergas
Stichtingen en verenigingen:
1. Stichting Samenwerken
2. Stichting inkoopbureau West-Brabant
Overige verbonden partijen:
N.v.t.

Algemene financiële richtlijnen begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht

dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aanbiedt aan de
deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2020
van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2020 dient een overzicht te worden
opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer.

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden
opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.

3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent
dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. Met name
wordt aandacht gevraagd voor: 1) Overzicht van incidentele lasten en baten; 2) Opnemen van
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(prestatie) indicatoren in de begroting; 3) Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van
Eigen en Vreemd vermogen.

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient
het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het
Algemeen Bestuur van de GR.

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor
de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de
werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te
worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder
onderbouwing*.

6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2018 (of
een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2020
inclusief meerjarenraming*.

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze
te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

* tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van
indexering.
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Gemeenschappelijke regelingen:

1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)

Vestigingsplaats Tilburg

Openbaar belang Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van
de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers in hun
werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen. De
missie luidt: Samen maken wij onze regio veiliger.
“Wij zijn een krachtige en gerespecteerde speler in het veld van fysieke veiligheid. Wij stimuleren dat de
samenleving bewust met risico’s om kan gaan. Wij helpen om goede afwegingen te maken door onze
expertise actief te delen en treden slagvaardig en vakbekwaam op. Wij zijn betrouwbaar omdat we altijd
hulp bieden of een handelingsperspectief geven.”

Betrokkenen Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is een gemeenschappelijke
regeling van de 26 gemeenten. Dit valt samen met het werkgebied van de politieregio Midden- en West-
Brabant.

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de deelnemende gemeenten, elk lid heeft één stem in de
vergadering. De gemeenteraad wijst hiervoor de burgemeester, een wethouder of een raadslid aan als
lid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en zes andere leden. Deze zes leden worden als
volgt aangewezen:
• Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Geneeskundige Hulpverlening
• Twee leden die ook lid zijn van de Bestuurscommissie Regionale Brandweer
• Twee leden die ook lid zijn van het dagelijks bestuur van de Politieregio Midden- en West-Brabant.

Financieel belang Thema Bestuur en dienstverlening
Voor het jaar 2019 bedraagt de bijdrage  € 1.269.969,- .
Vanaf 2019 is sprake van een actualisatie van het kostenverdeelmodel, zodat de bijdrage beter aansluit
bij de bijdrage die gemeenten krijgen vanuit het gemeentefonds. Om te voorkomen dat er te grote
verschillen ontstaan in de gemeentelijke bijdragen, is er gekozen voor een overgangsperiode van 3
jaar.Dit leidt voor Steenbergen tot een hogere bijdrage.

Risico's Risicomanagement is een belangrijk instrument voor de Veiligheidsregio. Hierop wordt dan ook veel
aandacht aan besteed. Het proces is effectief ingericht, het gehele proces, van identificatie tot en met
evaluatie van beheersmaatregelen, wordt consequent doorlopen. De belangrijkste risico's zijn vastgelegd
in een risicomatrix.

Het belangrijkste, in de begroting 2019 opgenomen, risico betreft de mogelijke aansprakelijkheidsstelling
door omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk in verband met de schade als gevolg van
de brand op 5 januari 2011. Door de advocaat is in een brief aan de Gemeente Moerdijk en de
Veiligheidsregio een bedrag genoemd van € 26 miljoen (exclusief rente en kosten). De Veiligheidsregio
heeft geen algemene reserve die kan dienen om de risico’s op te vangen.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 15.034.000,-, eind 2019 € 14.133.000,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 34.231.659,-, eind 2019 € 31.058.664,-
Verwacht resultaat 2019 € -,-.

Beleidsmatige richtlijnen
De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing,
brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel
gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende
draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving.
1. In het beleidsplan 2019-2023 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2023 moeten zijn
gerealiseerd. In de kaderbrief 2020 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2020 centraal
staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden
ingevuld. 
2. De begroting 2020 bevat informatie en kengetallen met informatie over toezicht en handhaving
van :
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• BRZO
• BRZO +
• Zorg
• Overig
3. De begroting 2020 bevat kengetallen/ informatie over de omvang van het ambtelijk apparaat /
organisatie alsmede van de financiële ramingen daarvan:
- aantal vrijwilligers
- aantal beroeps repressief
- aantal medewerkers risicobeheersing (advies & vergunningverlening, toezicht & handhaving)
- aantal medewerkers overig (uitgesplitst naar overhead, veiligheidsbureau)
- aantal medewerkers witte kolom, oranje kolom
- opgave van het materieel (per categorie) en het aantal posten.
4. Prestaties apparaat
De begroting 2020 bevat informatie en kengetallen (voor zover nog niet opgenomen en zo mogelijk
steeds op een eenduidige manier) over:
a. Onderdeel repressie
• aantal uitrukken (uitgesplitst zoals nu) en uitgesplitst naar scenario.
• inzetten vrijwilligers, beroeps, witte en oranje kolom.
• overschrijdingen inzetten
• slachtoffers brand en ongevallen gevaarlijke stoffen, infectieziekten cat A.
b. Onderdeel preparatie
• planvorming (RCP, RBP, lBP, bereikbaarheidskaarten)
• (M)OTO (brandweer, witte kolom, oranje kolom, multi).
• Gebieden waar wordt voldaan aan het regionaal beleid voor bluswater en bereikbaarheid
c. Onderdeel preventie/pro-actief
• Advisering
• Inzicht in aantallen kazernes, waarbij aangegeven welke voldoen aan de eisen.
• Ruimtelijke ordening en projecten
• Evenementen
• Vergunningen Milieu (BRZO, BRZO+, overig)
• Vergunningen Bouw
• voorlichting
• voldoen van de brandweerkazernes aan “gezond en veilig werken”
d. Onderdeel meldkamer
• stand van zaken m.b.t. capaciteit en inzet CACO’s
e. Onderdeel controles, toezicht en handhaving
• hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket?
• een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen,

2. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)

Vestigingsplaats Breda

Openbaar belang Zorg te dragen voor minimaal de uitvoering van de wettelijk aan de gemeente opgedragen taak van
collectieve preventie en inhoud te geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke
en de door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein van de openbare
gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.

Doel Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid.

Betrokkenen De volgende gemeenten nemen deel: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang Binnen de GGD worden twee bestuursorganen onderscheiden:
• Algemeen bestuur: hierin hebben vertegenwoordigers van alle gemeenten zitting, aangevuld met twee

vertegenwoordiger namens de GGD
• Dagelijks bestuur: vanuit het algemeen bestuur heeft minimaal een viertal personen tevens zitting in

het dagelijks bestuur, aangevuld met 2 bestuursleden op basis van deskundigheid.
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Financieel belang Thema Mens en samenleving
Voor het jaar 2019 bedraagt de bijdrage € 474.242,-

Risico's Uit de uitgevoerde kansberekening -via de Monte Carlo simulatie van alle risico’s met impact en
kans- komt met een betrouwbaarheid van 90% een verwachte schadelast van € 6,6 mln. Bij een
betrouwbaarheid van 75% is de uitkomst € 4,3 mln. Door deze wijze van berekening is de schadelast
daarmee gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit, gegeven de betrouwbaarheid van de
kansberekening (en onder de aanname van normaal verdeelde kansen). Uitgedrukt in een percentage
is op 90% betrouwbaarheid de dekkingsratio 26%. Op 75% betrouwbaarheid is het dekkingspercentage
40%.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 4.172.400,- , eind 2019 € 3.966.900,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 10.553.000,- , eind 2019 € 10.553.000,-
Resultaat 2019 € -,-

Beleidsmatige richtlijnen
1. De GGD geeft namens de West-Brabantse gemeenten uitvoering aan de in de Wet Publieke

gezondheid aan de gemeenten opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die
vallen onder andere wetgeving – bijvoorbeeld de wet Veiligheidsregio’s.

2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van haar producten
en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is een kleiner basispakket en
daardoor meer keuzevrijheid voor gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/-taken per definitie
aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders (kunnen) worden uitgevoerd. Op deze wijze
blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en diensten daadwerkelijk tot
haar basistaken gerekend moeten worden.

3. De GGD ondersteunt en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties,
onderwijsinstellingen en andere partners met het doel dat zoveel mogelijk burgers zo gezond,
zelfredzaam en lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. ‘Positieve gezondheid’
is hét uitgangspunt binnen het GGD-handelen: burgers worden aangezet tot het voeren van
eigen regie met gebruik van eigen mogelijkheden en hun eigen sociaal netwerk.
Voor burgers die onvoldoende eigen regie kunnen voeren levert de GGD, in afstemming met
ketenpartners, haar bijdrage aan een adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen
en hun gezinssystemen, laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en
ouderen die de regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.

4. De GGD neemt in haar begroting 2020 concrete ambities en doelen op.
5. In overleg met de gemeenten werkt de GGD aan de implementatie van het vernieuwde

Basispakket JGZ, conform het in het AB van 6 juli 2017 genomen besluit. 2020 is het laatste
jaar van het ‘ingroeipad’ naar de nieuwe kostenverdeling voor de JGZ (33% compensatie). In
gemeenten waar de GGD de JGZ 0 – 18 jaar uitvoert, zorgt de GGD ervoor dat het (eerder)
toegezegde efficiencyvoordeel voor 2020 wordt gerealiseerd. De GGD neemt in haar begroting
een voorstel op voor de invulling van Lokaal Verbinden per 2020, rekening, houdend met het
streven van de gemeenten naar een kleiner basispakket en meer keuzevrijheid.

6. De GGD komt in haar beleidsbegroting 2020 met een voorstel: 1) op basis waarvan gemeenten
een besluit kunnen nemen over het al dan niet verlengen van de beleidsintensivering
Infectieziektebestrijding. Indien verlenging aan de orde is, dient dit te worden gefinancierd via
‘oud voor nieuw’ en 2) waarin de hoofdlijnen van de RUPS aanpak zijn beschreven, inclusief
begroting. Indien er landelijk budget beschikbaar wordt gesteld, zijn deze middelen taakstellend.

7. Waar nodig werkt de GGD in overleg met de gemeenten aan verdere optimalisering van de
prestatie-indicatoren ten behoeve van het krijgen van goed inzicht omtrent te behalen resultaten
binnen de diverse productgroepen. Voorts houdt de GGD rekening met de verplichte indicatoren
uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

8. Gelijktijdig met de indiening van de Begroting 2020 behoort de GGD een Meerjarenbeleidsplan
2019 – 2022 aan te leveren. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze op
betreffend beleidsplan van de GGD kenbaar te maken.

3. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West-Brabant (WVS-groep)

Vestigingsplaats Roosendaal
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Openbaar belang Verzorgt voor de 9 deelnemende gemeenten de sociale werkvoorziening in West-Brabant.

Doel De WVS-groep heeft als missie dat zij als maatschappelijke organisatie mensen kansen biedt om zichzelf
door middel van arbeid te ontwikkelen met als doel het vinden van regulier werk of werk in een (meer)
beschutte omgeving. De WVS-groep voert haar missie uit in aansluiting op het gemeentelijke beleid van
de in de gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten om de sociale werkvoorziening regionaal
aan te pakken.

De gemeente Steenbergen participeert dus om invulling te geven aan zijn wettelijke verplichting op een
wijze die tevens leidt tot de realisatie van efficiencywinst.

Betrokkenen In de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel: Bergen op Zoom, Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang De negen gemeenten uit het werkgebied West Noord-Brabant hebben één afgevaardigde in het
Algemeen Bestuur, plus een secretaris. Daarnaast is sprake van een Dagelijks Bestuur waarin
vertegenwoordigers uit drie gemeenten worden gekozen, aangevuld met een secretaris en een adviseur.

Financieel belang Thema Economie, Recreatie en Participatie
Met ingang van 1 januari 2008 ontvangt de gemeente het decentraal budget Wet Sociale
Werkvoorziening. In principe wordt aan het werkvoorzieningschap een bijdrage betaald voor een
minimumaantal te plaatsen Standaard Eenheden WSW werknemers. Indien dit aantal en de vergoeding
per SE niet afwijkt van de door het rijk vastgestelde aantallen en bedragen zal er geen manco ontstaan
tussen het ontvangen budget en de door de gemeente te betalen bijdragen.
Aansluitend op de missie van de WVS-groep, verstrekt de gemeente een financiële bijdrage per SW-
medewerker uit de gemeente Steenbergen. Over 2019 bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 424.850,-.

Risico's Een belangrijk risico betreft het risico dat de werkelijke uitstroom niet in de pas loopt met de fictieve
uitstroom (volgens het landelijk rekenmodel). Hierdoor loopt WVS-Groep het risico dat het landelijk
budget onder druk komt te staan door meer vraag. Het kan zo zijn dat de fictieve bijdrage SW hierdoor
naar beneden wordt bijgesteld.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 1.730.000,- , eind 2019 € 1.730.000,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 16.208.000,- , eind 2019 € 16.190.000,-
Resultaat 2019 € -,-

Beleidsmatige richtlijnen
WVS-groep dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het Werkplein
HvWB en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie organisaties tezamen
optimaal te zijn.
1. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het Werkplein HvWB
en de ISD. Voor de monitoring van de keten stellen de WVS, Werkplein en ISD in samenwerking
met de gemeenten gezamenlijk een ketenbegroting op. WVS-groep dient haar begroting zodanig op
te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan plaatsvinden. De drie begrotingen zijn
qua aantallen en terminologie op elkaar afgestemd.
2. WVS-groep dient zich binnen de termijnen van de besluiten over het herstructureringsproces om
te vormen tot een leer-werkbedrijf voor de bredere doelgroep van de Participatiewet.
3. WVS-groep werkt, samen met het Werkplein en de ISD:
• vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en competenties van

werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie:
• aan het creëren van Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie

beschut werken.
4. WVS-groep maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van
het huidige SW bestand en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel
mogelijk te beperken.
5. WVS-groep besteedt aandacht aan de visie en ambitie rondom de herstructurering.
Waarbij de uitkomsten van de herstructureringsopdracht vertaald worden in interne concrete
doelstellingen en acties, die bijdragen aan het realiseren van de ketenbrede doelstellingen van
het herstructureringsplan. Tevens maakt de WVS de ambitie duidelijk in de afbouw van het SW
bestand.
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Aanvullende financiële richtlijnen
1. De gevolgen van de besluitvorming over het herstructureringsproces worden verwerkt in de

begroting.
2. Wat betreft gezamenlijke activiteiten met het werkplein Hart van West-Brabant en de ISD

Brabantse Wal, zorgt WVS er voor dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen
aansluit bij de begrotingen van het werkplein en de ISD. De drie begrotingen zijn de basis voor
de ketenbegroting.

4. Gemeenschappelijke regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Vestigingsplaats Tilburg

Openbaar belang/doel Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.

Betrokkenen De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is een gemeenschappelijk regeling van
de gemeenten in het werkgebied Midden en West-Brabant (26 gemeenten) en van de gemeenten in het
werkgebied Brabant-Noord (21 gemeenten).

Bestuurlijk belang Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de
voorzitter. Het Algemeen Bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per deelnemende gemeente. Het
Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter en maximaal 5 leden, worden uit en door het Algemeen
Bestuur aangewezen. De voorzitter wordt aangewezen uit het midden van het Algemeen Bestuur en is
zowel voorzitter van het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur.

Financieel belang Thema Mens en samenleving
In de regeling is niet opgenomen hoe de door de deelnemende gemeenten te betalen bijdrage wordt
bepaald, maar geschiedt op basis van een bedrag per inwoner. Voor het jaar 2019 wordt geen
gemeentelijke bijdrage geraamd.

Risico's Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen. De
ratio weerstandsvermogen bedraagt 2,8%.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 13.036.000-, eind 2019 € 12.925.000,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 2.282,000,- eind 2019 € 13.782.000,-
Resultaat 2019 € -,-.

Beleidsmatige richtlijnen
1. De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijven in 2020 gewaarborgd binnen

het traject om te komen tot een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) en de landelijke
besluitvorming over het toekomstige stelsel voor de ambulancezorg.

2. De RAV informeert de gemeenten tijdig en volledig over (de kaders voor) het nieuwe landelijke
stelsel voor de ambulancezorg; over wat dit betekent voor de RAV Brabant MWN en over de
consequenties van deze nieuwe ordening voor een alternatieve rechtsvorm.

3. Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur als gevolg van een stelselwijziging
heeft geen nadelige (financiële) consequenties voor de gemeenten. Dit geldt ook voor het traject
van de LMO.

4. Prestatie-indicatoren
overschrijdingspercentages spoedvervoer:
responstijd A1 (melding-aankomst meer dan 15 minuten) 5,5%
responstijd A2 (melding-aankomst meer dan 30 minuten) 5%

5. De RAV Brabant MWN besteedt extra aandacht aan gemeenten waar de overschrijding van
A1 ritten , op basis van de jaarstukken 2018 , hoger ligt dan 12,5%. Aandacht in de vorm van
paraatheiduitbreiding en/of verbeterde spreiding maar ook in de vorm van ondersteuning van 24
uurs AED locaties in deze gemeenten.

5. Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB)

Vestigingsplaats Etten-Leur

Openbaar belang Intergemeentelijke samenwerking om te komen tot een strategische agenda en een strategische visie.
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Doel Door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te
leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. Daarnaast zijn de volgende
samenwerkingsverbanden in deze nieuwe gemeenschappelijke regeling ondergebracht: SES (Sociaal
Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval
Regio Breda, GGA (GebiedsGerichteAanpak) en het Loopbaancentrum West-Brabant.

Betrokkenen De deelnemende gemeenten (19 stuks) zijn: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur wordt gevormd door de 19 gemeenten. Het college van iedere deelnemende
gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. De leden van de West-Brabantse Vergadering
(het AB) hebben elk een stem van gelijk gewicht. Besluiten met betrekking tot de begroting en de
jaarrekening worden genomen met tenminste 10 stemmen voor, welke stemmen tenminste de helft van
het aantal inwoners van het gebied plus 1 vertegenwoordigen.

Financieel belang Thema's Mens en samenleving/Economie, recreatie en participatie/Bestuur en dienstverlening
De gemeentelijke bijdrage is voor wat het algemene deel betreft gebaseerd op het inwoneraantal op
1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Naast de algemene
bijdrage is de bijdrage afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.
Voor het jaar 2019 bedraagt de bijdrage in de programmakosten € 450.680,- en in de apparaatskosten
€ 91.080,-.

Risico's In de begroting 2019 noemt de RWB een aantal risico’s. Het grootste risico is het risico dat de
subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie, waardoor een onvoorzien
tekort kan ontstaan. De RWB heeft geen reserves opgebouwd die kunnen dienen voor het opvangen van
risico’s.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 295.000,-, eind 2019 € 296.000,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 7.534.000,-, eind 2019 € 7.534.000,-
Resultaat 2019 € -,-

Beleidsmatige richtlijnen
1. het (meerjarig) uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de in triple helix verband geformuleerde

ambities voor West-Brabant. De begroting 2020 vertaalt de gestelde ambities uit het
uitvoeringsprogramma naar concrete doelen voor de jaarschijf 2020.

2. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van
het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek en –Ontwikkelfonds.

Aanvullende financiële richtlijn
Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per
eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de
vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening.
Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

6. Gemeenschappelijke regeling Programma voorkoming schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten

Vestigingsplaats Breda

Openbaar belang/doel De gemeenschappelijke regeling is aangegaan met als doel het behartigen van de belangen van de
deelnemende gemeenten op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale
Meld en Coördinatiefunctie.

De gemeente Steenbergen mandateert alleen de bevoegdheid op het gebied van uitvoeringsniveau 1
(toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969 en de registratie van voortijdig schoolverlaters) aan
het gemeenschappelijk orgaan.



71Paragrafen

Betrokkenen De gemeenten in de regio West-Brabant bestaande uit de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Halderberge, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk,
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de aangewezen leden van het college van Burgemeester
en Wethouders van alle deelnemende gemeenten en wijzen uit hun midden een voorzitter, alsmede
plaatsvervanger, aan.

Financieel belang Thema Mens en samenleving
De gemeente draagt naar rato van het aantal inwoners van 5 tot 23 jaar (per 1 januari van het
voorgaande begrotingsjaar) bij in de zowel de personeelskosten als de uitvoeringskosten die verbonden
zijn aan de uitvoering van de taken van het Programma.
Voor het jaar 2019 bedraagt de bijdrage € 12.372,-

Riscio's Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € -,-, eind 2019 € -,-
Vreemd vermogen begin 2019 € -,-, eind 2019 € -,-
Resultaat 2019 € -,-

7. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Vestigingsplaats Tilburg

Openbaar belang Op 1 juni 2013 is de Omgevingsdienst MWB (OMWB) gestart, als één van de 29 Omgevingsdiensten
in Nederland. De OMWB is een gemeenschappelijke regeling, opgericht door 27 gemeenten en de
provincie Noord-Brabant. Deze participeren in de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenten en
provincie zijn zowel eigenaar als opdrachtgever van de OMWB.De gemeenschappelijke regeling OMWB
kent een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het bestuur vergadert 4 a 5 keer per jaar. Het bestuur
stelt de inhoudelijke en financiële kaders voor de organisatie vast.
De omgevingsdienst is belast met de uitvoering van het verplichte Landelijke Basispakket, het vervullen
van een adviserende taak op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving, alsmede
een coördinerende en afstemmende taak tussen deelnemers.

Doel In het Besluit Omgevingsrecht van 1 juli 2017 (BOR) is bepaald dat de Omgevingsdienst in opdracht
van de 28 bevoegde gezagen een adequate uitvoering geeft aan de taken vergunningverlening, toezicht
en handhaving voor milieu- en andere omgevingsrechtaken. De taken van de dienst zijn in het BOR
vastgelegd, het zogenoemde wettelijke basistakenpakket (BTP). Naast de wettelijke basistaken die aan
de dienst zijn opgedragen hebben de bevoegde gezagen de vrijheid om verzoektaken met betrekking tot
milieu en ook andere beleidsvelden op te dragen aan de dienst. Bijvoorbeeld ten aanzien van ruimtelijke
ordening en bouw.In 2018 is de verhouding tussen wettelijke basistaken en verzoektaken ongeveer 83%
- 17%.

Betrokkenen Betrokkenen zijn de provincie Noord-Brabant alsmede de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Halderberge, Hilvarenbeek, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang De colleges van B en W en Gedeputeerde Staten zijn deelnemers in de gemeenschappelijke
regeling. Gezamenlijk vormen zij het Algemeen Bestuur, waarin iedere deelnemer met één wethouder/
burgemeester en gedeputeerde deelneemt. Het AB heeft de rol van eigenaar en is verantwoordelijk voor
de continuïteit, de kwaliteit en het financieel beheer van de OMWB. Kernachtig gezegd: het AB heeft
een kaderstellende en toezichthoudende rol. Het AB stelt de begroting en de jaarrekening vast. Voor
de jaarlijkse begroting geldt een zogenoemde zienswijze procedure, waarbij de gemeenten en provincie
in de gelegenheid zijn een inhoudelijke reactie in te brengen op de begroting. Uit het AB wordt een
DB benoemd. De DB leden maken deel uit van het AB.De vergaderingen van het AB worden door het
DB voorbereid. Het DB neemt ook bestuursbesluiten die geen besluitvorming in het AB behoeven, dit
conform hetgeen is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling.
Op 15 december 2017 heeft het AB een besluit genomen over een duurzame financiering van de
OMWB.
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De grondslag daarvoor is de zogenoemde MWB norm.Deze norm heeft betrekking op de uitvoering van
de wettelijke basistaken van de dienst. In de wettelijke basistaken kan onderscheid worden gemaakt
tussen enerzijds inrichtinggebonden taken en anderzijds de niet inrichtinggebonden taken (resp.
categorieën 1-7 en 8-11 van het Besluit Omgevingsrecht van 1 juli 2017). De ruggengraat van de MWB
norm wordt gevormd door het Inrichtingen Bestand en het door het AB vastgestelde ambitieniveau voor
de niet inrichtinggebonden taken. Jaarlijks stelt het AB de tarieven voor de declarabele uren vast. De
norm voor declarabiliteit is thans gemiddeld 1350 declarabele uren per medewerker in het primair proces.
Dit is het uitgangspunt voor de begroting.De OMWB heeft een risicoreserve. Deze reserve is gebaseerd
op de jaarlijks door het AB -via de begroting- vast te stellen risico analyse.

Financieel belang Thema Fysieke leefomgeving en duurzaamheid
De gemeente draagt op basis van vastgelegde tarieven en/of productprijzen per geleverde prestaties/
inzet. Een eventueel negatief resultaat kan naar rato van ieders afname (=omzet) ten laste van de
deelnemers worden gebracht. We zijn in het verleden geconfronteerd met negatieve resultaten. Met de
uitvoering van het plan "Huis op Orde" en het uitvoeren van bezuinigingen wordt getracht te komen tot
een adequate bedrijfsvoering. Dit biedt echter geen garantie dat er niet opnieuw sprake kan zijn van
incidentele dan wel structurele prijsverhogingen of incidentele/structurele verhogingen van onze bijdrage
aan de OMWB. De bijdrage 2019 is geraamd op € 559.400,-.

Risico's De begroting is opgesteld op basis van de MWB-norm. Enerzijds betekent dit dat een aantal gemeenten
dient toe te groeien naar een aanvaardbaar minimum niveau voor de inrichting gebonden taken op basis
van het gevalideerde IB-bestand 2.0, anderzijds is er een aantal gemeenten dat op dit moment een
hogere ambitie heeft dan het aanvaardbaar minimumniveau. Deze gemeenten hebben het recht om de
deze ambitie met jaarlijks maximaal 25% af te schalen. De OMWB loopt hier een risico. De kans wordt
ingeschat op maximaal 50%.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 1.288.000,- , eind 2019 € 941.000,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 2.260.000,- , eind 2019 € 1.029.000,-
Resultaat 2019 € -,-

Beleidsmatige richtlijnen
1. De OMWB toont aan dat wordt voldaan aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering

VTH (Staatsblad 2016/-139) en daarmee ook aan de landelijk geldende Kwaliteitscriteria 2.1 (of
actuelere versie).

2. Invoeren (gedeeltelijk) van productprijzen met ingang van 2020.
3. Zoveel als mogelijk de gevolgen van de Klimaatwet voor de bedrijfsvoering (financieel, personeel

etc.) van de omgevingsdienst duidelijk zichtbaar in de begroting 2020 verwerken.
4. Opnemen van kwaliteitsnormen voor de “top 10” producten (o.a. kengetallen) en start registratie

naleefgedrag.
5. Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoek in 2020: meten van de waardering van de

dienstverlening onder burgers, bedrijven en deelnemers. Het onderzoek dient als 0-meting voor
vervolgonderzoeken.

6. Bij het bepalen van de omzet waarop de begroting wordt gebaseerd betrekt de omgevingsdienst
ook de gegenereerde omzet van de afgelopen jaren en de ambities van de deelnemers.

7. De effecten van de verbetertrajecten (automatisering en informatievoorziening), de
efficiencytrajecten (Seinstra en Arena) en het nieuwe risicogerichte uitvoeringsbeleid moeten
zichtbaar gemaakt worden in de begroting 2020.

8. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD BW)

Vestigingsplaats Bergen op Zoom

Doel De gemeenschappelijke regeling heeft tot doel de regionale uitvoering van de regelingen op het gebied
van bijstandsverlening, werkgelegenheid en inkomensvoorzieningen.

Betrokkenen Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht.

Bestuurlijk belang Het gemeenschappelijk orgaan bestaat uit de door de deelnemende colleges van burgemeester en
wethouders aangewezen wethouder van de deelnemende gemeente. Zij benoemen uit hun midden een
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voorzitter. Besluiten van het gemeenschappelijk orgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen. De leden uit de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen hebben beide één stem, het lid van
de gemeente Bergen op Zoom heeft 2 stemmen.

Financieel belang Programma Economie, Recreatie en Participatie
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "klantenaantal".
Voor het jaar 2017 bedraagt de bijdrage € 1.252.600,-.

Risico;s Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

De GR heeft geen eigen en vreemd vermogen.

Beleidsmatige richtlijnen
1. De ISD heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar regulier betaald werk te

realiseren.
2. Daarnaast heeft de ISD als taak om sociale uitsluiting en armoede te voorkomen door

(inkomens-)ondersteuning te verlenen.
3. De activiteiten van de ISD vormen een keten met de activiteiten van de WVS en het Werkplein

Hart van West Brabant. Dit komt tot uitdrukking in een integrale ketenbegroting.
4. De ISD levert het meerjarenbeleidsplan op als bedoeld in punt 6 van de nota ‘verbonden

partijen’.
5. De ISD dient de begroting 2020 op te stellen overeenkomstig het gedachtegoed van de

herstructurering en ketensamenwerking met de WVS en Werkplein Hart van West Brabant.
6. De ISD, WVS en SSW dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij

het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.
7. De ISD en de WVS werken vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van

vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het
gebied van werk of participatie inclusief voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of
indicatie beschut werken.

Financiële richtlijnen
1. Van de ISD wordt verwacht dat zij:
• Structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aanbiedt aan de deelnemers.
• De gehanteerde begrotingsuitgangspunten dienen door de ISD in de begroting 2020 inzichtelijk te

worden gemaakt.
• In de begroting 2020 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2020

t/m 2023) per deelnemer.
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden
opgenomen. Tenzij dit eerder door het GO is besloten.
3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent
dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen en waarbij dan met
name aandacht dient te zijn voor een overzicht van lasten en baten en het opnemen van (prestatie)
indicatoren.
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers.
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende cao (CAR). Voor de meerjarige
ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke
periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden.
6. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is, voor zover aanwezig,
aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren en prioriteren en (waar aan de orde) de
beheersingsmaatregelen te benoemen.

9. Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA)

Vestigingsplaats Bergen op Zoom
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Doel Het WBA draagt bij aan een efficiënte en effectieve borging van digitale informatie voor de
bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Het WBA
faciliteert de gemeenten in het maken van een omslag naar digitale archivering en informatievoorziening.

Betrokkenen In de gemeenschappelijke regeling nemen de volgende gemeenten deel: Bergen op Zoom, Etten-Leur,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur wordt gevormd door de deelnemende gemeenten. Het college van iedere
deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatvervangend lid aan. Deze worden benoemd voor een
periode gelijk aan de zittingsduur van het college. Het algemeen bestuur vergadert minimaal 2 maal per
jaar.

Financieel belang Thema Bestuur en dienstverlening
De bijdrage aan de regeling is gebaseerd op de verdeelsleutel "aantal strekkende meters archief" zoals
die in de archiefbewaarplaats opgenomen dienen te zijn.
Voor het jaar 2019 bedraagt de bijdrage € 129.700,-

Risico's Omdat het WBA een organisatie in oprichting is, heeft er nog geen inventarisatie van de belangrijkste
risico's plaatsgevonden. De vorming van een nieuwe organisatie gaat altijd gepaard met zaken die niet
voorzien zijn of waarvoor een raming is opgenomen op basis van de op dit moment bekende feiten en
omstandigheden.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Eigen vermogen begin 2019 € 178.100,- , eind 2019 € 158.100,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 1.318.300,- , eind 2019 € 1.238.900,-
Resultaat 2019 € -,-

Beleidsmatige richtlijnen
Vertaling van het beleidsplan naar concrete voorstellen over:
• Invulling van een strategische personeelsformatie (rekening houdend o.a. met e-depot en AVG en

hotspotbeleid);
• Duidelijke verantwoording van de plustaken in de jaarstukken

Vennootschappen en coöperaties:

1. NV REWIN

Vestigingsplaats Breda

Doel REWIN heeft als doel het versterken van de regionaal economische ontwikkeling van West-Brabant.
Bedrijven krijgen onafhankelijk, deskundige en kosteloze ondersteuning.

Betrokkenen De deelnemers zijn 19 West- en Midden-Brabantse gemeenten, nl: Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle
Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.

Bestuurlijk belang De deelname geschiedt door aandelen op naam. Als aandeelhouder heeft men inspraak in het beleid
van de NV.

Financieel belang Programma Economie, recreatie en participatie
De bijdrage bestaat uit een bedrag per inwoner.
Voor het jaar 2019 bedraagt de bijdrage € 64.114,-.

Risico's Voor de grootste projectrisico’s heeft NV Rewin een voorziening opgebouwd. De stand van deze
voorziening bedraagt per ultimo 2017 € 64.609.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

Er zijn op dit moment geen actuele gegevens over 2019 bekend, daarom zijn de laatst bekende
opgenomen.
Eigen vermogen begin 2019 € 1.190.000,-, eind 2019 € 1.190.000,-
Vreemd vermogen begin 2019 € 1.239.000,-, eind 2019 € 1.239.000,-
Resultaat 2019 € -,-.
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2. BNG Bank N.V. (BNG)

Vestigingsplaats Den Haag

Doel De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met
gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden
van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een
excellente kredietwaardigheid (Triple A).

Betrokkenen Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en
openbaar nut (publieke sector).

Bestuurlijk belang De gemeente Steenbergen heeft geen zetel in het bestuur van de BNG. De gemeente heeft als
aandeelhouder wel stemvergadering van aandeelhouders.

Financieel belang Programma Bestuur en dienstverlening
De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft
is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Steenbergen bezit 11.583
aandelen van € 2,27 per aandeel (0,02% van het totale aantal van 55.690.720 aandelen).

Risico's De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de
(wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

De laatst bekende gegevens zijn:
Eigen vermogen begin 2017 € 4.486 miljoen, eind 2017 € 4.953 miljoen.
Vreemd vermogen begin 2017 € 149.483 miljoen, eind 2017 € 135.041 miljoen
Resultaat 2019 niet bekend.

3. NV Brabant Water
Brabant Water is in januari 2002 tot stand gekomen door een fusie van Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant (WOB) en Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant (WNWB).

Vestigingsplaats Den Bosch

Doel Het primaire doel is het verzorgen van een betrouwbare en zuivere watervoorziening voor iedereen in het
werkgebied van Brabant Water.

Betrokkenen De aandelen van Brabant Water zijn nagenoeg geheel in handen van de Brabantse gemeenten en de
provincie Noord-Brabant.

Bestuurlijk belang Door middel van het bezit van aandelen Brabant Water heeft de gemeente Steenbergen stemrecht in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het geval van de gemeente Steenbergen bedraagt de
stemverhouding in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op basis van het aantal aandelen in
bezit: 33.826 / 2.779.595 = 1,2%.

Financieel belang Programma Bestuur en dienstverlening
De gemeente Steenbergen loopt een financieel risico, maximaal voor wat betreft het vermogensbeslag
wat in de nominale waarde van de verkregen aandelen zit. De aandelen in eigendom zijn gewaardeerd
tegen een bedrag van € 104.369,- (nominale waarde na fusie).

Risico's Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron),
operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's
en compliance risoco's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het
weerstandsvermogen is ruim voldoende.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

De laatst bekende gegevens zijn:
Eigen vermogen begin 2017 € 578 miljoen, eind 2017 € 609 miljoen.
Vreemd vermogen begin 2017 € 400 miljoen, eind 2017 € 441 miljoen
Resultaat 2019 niet bekend.

4. Intergas
In 2018 heeft de laatste uitkering plaatsgevonden.
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Stichtingen en verenigingen:

1. Stichting Samen Werken

Vestigingsplaats Bergen op Zoom

Openbaar belang Binnen de Stichting SamenWerken zijn in samenwerking met het WVS Groep vanaf 1998 een aantal
projecten ontwikkeld. De deelnemers worden geselecteerd uit de gemeentelijke bestanden van het
cluster sociale zaken in het kader van de sociale activering en worden ingezet op grond van het
participatiebudget van de Wet Werk en Bijstand. Het voordeel voor gemeenten en opdrachtgevers
is dat door middel van de projecten meerdere doelstellingen worden bereikt: de sociale en
werkgelegenheidsdoelstelling én de uitvoering van (gemeentelijke) werkzaamheden tegen acceptabele
kosten. De ontwikkeling, de leiding en de ondersteunende werkzaamheden van alle projecten worden
uitgevoerd door medewerkers van het WVS West Noord-Brabant die (gedeeltelijk) bij de Stichting
SamenWerken gedetacheerd zijn. De kosten worden zoveel mogelijk direct doorberekend aan de
projecten. De projecten moeten in principe kostendekkend zijn. Nadelige en voordelige resultaten op
afzonderlijke projecten worden echter gesaldeerd zodat één totaalresultaat voor de projecten ontstaat.

Doel Terugdringen van de afstand van de deelnemers tot de arbeidsmarkt.

Betrokkenen De drie gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen.

Bestuurlijk belang Van de drie gemeenten hebben de drie wethouders met de portefeuilles 'Sociale Zaken /
Maatschappelijke Ondersteuning' zitting in het bestuur.

Financieel belang Programma Economie, recreatie en participatie
In principe kan de gemeente enkel worden aangesproken indien bij een eventuele liquidatie van de
stichting sprake is van een negatief vermogen. Een batig saldo bij ontbinding van de stichting vervalt
aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun financiële inbreng gedurende de periode van hun
deelnemerschap.

Risico's Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld.

Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

De laatst bekende gegevens zijn:
Eigen vermogen begin 2017 € 276.000,-, eind 2017 € 276.000,-
Vreemd vermogen: begin 2017 € 203.700,-, eind 2017 € 178.900,-
Resultaat 2019 niet bekend

2. Stichting Inkoopbureau West-Brabant (SIW)

Vestigingsplaats Etten-Leur

Openbaar belang Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied op het terrein van
inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord

Doel Het professionaliseren van de inkoopfunctie bij de deelnemers.

Missie: het in de ruimste zin van het woord ontzorgen van de deelnemers op het gebied van inkoop.
Visie: het toonaangevende instituut te zijn, om in elke inkoop gerelateerde behoefte van onze
deelnemers te voorzien, met professionele en integere medewerkers.

Betrokkenen Op dit moment 24 deelnemers, waarvan het merendeel gemeenten uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en
Zeeland.

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle deelnemers. Vanuit het algemeen
bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen

Financieel belang Programma Bestuur en Veiligheid
De deelnemers worden afgerekend op basis van de uitgevoerde inkooptrajecten.

Risico's Er zijn momenteel geen specifieke risico's in beeld.
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Eigen vermogen, vreemd
vermogen en resultaat

De laatst bekende gegevens zijn:
Eigen vermogen: begin 2017 € -/- 174.200,-, eind 2017 € 24.000,-
Vreemd vermogen: begin 2017 € 1.127.900,-, eind 2017 € 436.100,-
Resultaat 2019 niet bekend
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Geprognosticeerde balans 2019-2022

Activa 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa - - - -

Materiële vaste activa 50.185 47.368 44.684 42.232

Financiële vaste activa 3.129 3.127 3.126 3.124

Totaal vaste activa 53.314 50.495 47.810 45.356

Vlottende activa

Voorraden 2.986 2.186 2.563 -931

Liquide middelen 44 948 4.226 8.890

Totaal vlottende activa 3.030 3.134 6.789 7.959

Totaal activa 56.344 53.629 54.599 53.315

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen 33.963 32.325 32.145 31.991

Algemene reserve 9.069 8.016 7.881 7.831

Reserve ruimtelijke ontwikkeling 275 270 265 260

Reserve economische ontwikkeling 2.610 3.010 3.410 3.810

Reserve beheer openbare ruimte 9.795 9.450 9.246 9.041

Bestemmingsreserve overig 12.030 11.390 10.829 10.321

Gerealiseerde resultaat 184 189 514 728

Voorzieningen

Voorzieningen 16.724 16.664 16.687 16.909

Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar

Totaal vaste passiva 50.687 48.989 48.832 48.900

Vlottende activa/passiva

Saldo overige vlottende activa/passiva 5.657 4.640 5.767 4.415

Totaal vlottende passiva 5.657 4.640 5.767 4.415

Totaal passiva 56.344 53.629 54.599 53.315
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Staat van reserves en voorzieningen

Naam reserve/voorziening Saldo per
31 december
2018

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Saldo per
31 december
2019

Saldo per
31 december
2020

Saldo per
31 december
2021

Saldo per
31 december
2022

Algemene reserve 11.204.507 - 2.135.411 9.069.096 8.015.596 7.880.596 7.830.596

Risico reserve 2.387.387 - - 2.387.387 2.387.387 2.387.387 2.387.387

Algemene reserve 8.672.444 - 2.000.735 6.671.709 5.618.209 5.483.209 5.433.209

Decentralisatie sociaal domein 134.676 - 134.676 - - - -

Onderzoeksbudget raad 10.000 - - 10.000 10.000 10.000 10.000

Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling
(RO) 279.928 - 5.000 274.928 269.928 264.928 259.928

Res.ruimtelijke ontwikkeling
(vml.nat.fds/bovenw.voorz.) 109.435 - 5.000 104.435 99.435 94.435 89.435

Afgesloten bestemmingsplannen 170.493 - - 170.493 170.493 170.493 170.493

-

Reserve Economische
ontwikkeling

2.209.995 400.000 - 2.609.995 3.009.995
3.409.995

3.809.995

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/
natuur 1.911.781 200.000 - 2.111.781 2.311.781 2.511.781 2.711.781

Res.ruimtelijke ontwikkeling AFCNP/
bovenwijks 298.215 200.000 - 498.215 698.215 898.215 1.098.215

Reserve Beheer openbare ruimte
(BOR) 10.797.276 175.000 1.237.530 9.734.746 9.380.166 9.125.586 8.921.006

Baggerfonds 80.610 - 80.610 - - - -

Herinricht./toekomst.onderhoud
N257

179.659
- - 179.659 179.659 179.659 179.659

Herinricht./toekomst.onderhoud
N259

572.187
- - 572.187 572.187 572.187 572.187

A4, overige wegen 719.550 - - 719.550 719.550 719.550 719.550

Best.res. De Heen 50.000 - - 50.000 50.000 50.000 50.000

Res.openbare ruimte 3.750.500 - 783.190 2.967.310 2.817.310 2.767.310 2.767.310

Best.res. Openbare verlichting 15.000 - - 15.000 15.000 15.000 15.000

Res.vervanging openbaar groen 178.000 175.000 175.000 178.000 178.000 178.000 178.000

Dekk.res.dorpspln NV 105.120 - 4.380 100.740 96.360 91.980 87.600

Dekk.res.ecologische
verbindingszones

691.650
- 17.550 674.100 650.700 627.300 603.900

Dekk.res.groot onderhoud
havenkanaal D'oord

780.000
- 29.800 750.200 720.400 690.600 660.800

Dekk.res.centrumhaven Dinteloord 700.000 - 28.000 672.000 644.000 616.000 588.000
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Naam reserve/voorziening Saldo per
31 december
2018

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Saldo per
31 december
2019

Saldo per
31 december
2020

Saldo per
31 december
2021

Saldo per
31 december
2022

Herinrichting N259 2.975.000 - 119.000 2.856.000 2.737.000 2.618.000 2.499.000

Bestemmingsreserve overig 13.167.312 42.348 1.179.833 12.029.827 11.390.390 10.829.376 10.320.954

Res.begr.pl Steenbergseweg 232.075 42.348 - 274.423 316.771 359.119 401.467

Res. begraafplaats Zuideinde 3.898 - - 3.898 3.898 3.898 3.898

Nog te besteden overheidsbijdragen 78.117 - 17.500 60.617 48.253 48.253 48.253

Kleedlok.buitensportaccommodaties 174.211 - - 174.211 174.211 174.211 174.211

Reserve BTW-compensatiefonds 107.664 - 16.150 91.514 77.787 66.119 56.201

Res gemeenschapshuis D'oord 584.746 - 22.512 562.234 539.722 517.210 494.698

reserve vernieuwbouw 't Cromwiel/
culturele zaal 1.114.931 - 45.059 1.069.872 1.024.813 979.754 934.695

Reserve huisvesting 5.787.718 - 211.129 5.576.589 5.365.460 5.154.331 4.943.202

Res herinrichting bibliotheek 119.104 - 11.911 107.193 95.282 83.371 71.461

Res.JOP Nieuw-Vossemeer 7.288 - 7.288 - - - -

Res.ICT investeringen
informatieplan 2009/2010 113.501 - 43.150 70.351 25.457 14.984 6.452

Res.sportpark Noordlangeweg
Dinteloord 1.523.672 - 139.597 1.384.075 1.314.676 1.245.276 1.175.876

Res.div. kredieten investeringstaat
2009 204.482 - 27.486 176.996 149.510 130.410 120.210

Res. Investeringen I&A 2012 128.301 - 48.301 80.000 40.000 - -

Res. Investeringen I&A 2013 13.263 - 9.827 3.436 - - -

Res. Investeringen I&A 2015 44.570 - 26.813 17.757 - - -

Renovatie jachthaven/havenkantoor 1.632.139 - 69.298 1.562.841 1.493.542 1.424.244 1.354.946

Huisvesting consultatiebureau
Steenbergen 56.232 - 2.678 53.554 50.876 48.198 45.520

Res.kunstgrasveld vv Steenbergen 234.137 - 27.284 206.853 179.569 152.285 125.001

Res.kunstgrasveld vv NVS 233.497 - 24.372 209.125 184.753 160.381 136.009

Res.kunstgrasveld sc Kruisland 260.315 - 26.901 233.414 206.513 179.612 152.711

Res. Renovatie Vraagwijzer 72.401 - 10.077 62.324 52.247 42.170 32.093

Res. Kwal.verbet.Handhaving
2018/2019 391.000 - 391.000 - - - -

Dekk.res.camerabeveil.centrum 13.250 - 1.500 11.750 10.250 8.750 7.250

Egalisatieres.afvalstoffenheffing 36.800 - - 36.800 36.800 36.800 36.800

Totaal reserves 37.659.018 617.348 4.557.774 33.718.593 32.066.075 31.510.482 31.142.480

Voorzieningen

Fonds onderhoud wegen 9.773.280 1.718.564 2.040.694 9.451.150 9.523.160 10.117.817 10.768.846
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Naam reserve/voorziening Saldo per
31 december
2018

Vermeerde-
ringen

Verminde-
ringen

Saldo per
31 december
2019

Saldo per
31 december
2020

Saldo per
31 december
2021

Saldo per
31 december
2022

Fonds onderhoud kuntstwerken 1.434.424 39.846 259.444 1.214.826 1.158.364 1.098.302 918.808

voorz. onderhoud gebouwen 407.525 235.975 491.889 151.611 218.448 172.865 103.836

Pens. Fonds wethouders 1.968.213 94.912 53.626 2.009.499 2.050.785 2.092.072 2.133.358

Res.wachtgelden vml. Wethouders/
bestuurders 44.132 - 44.132 - - - -

Fin.afwikk.vml alg.dir. 31.281 - - 31.281 31.281 31.281 31.281

Voorz. spaarverlof personeel 15.255 293 - 15.548 15.841 16.134 16.427

Onderhoudsfonds sportparken 197.897 116.242 17.455 296.684 359.397 115.171 192.884

Rioleringswerken bp Molenkreek 10.809 - - 10.809 10.809 10.809 10.809

Voorziening onderhoud openbare
verlichting 1.684.248 177.565 330.614 1.531.199 1.364.644 1.181.883 989.669

Riolering 1.472.042 308 6.162 1.466.188 1.464.365 1.461.462 1.431.363

Baggerfonds 628.800 84.025 167.875 544.950 467.100 389.250 311.400

Totaal voorzieningen 17.667.906 2.467.730 3.411.891 16.723.746 16.664.195 16.687.047 16.908.682

Totaal reserves/voorzieningen 55.326.925 3.085.078 7.969.664 50.442.339 48.730.271 48.197.529 48.051.162

Waarvan structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Naam reserve/ voorziening 2019 2020 2021 2022

ter dekking
van

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Toevoe-
gingen

Onttrek-
kingen

Ruimtelijke ontwikkeling
(vml.nat.fds/bovenw.voorz.)

boomplantdag
5.000 5.000 5.000 5.000

Begraafplaats Steenbergseweg toekomstig
onderhoud 42.348 42.348 42.348 42.348

BTW-compensatiefonds korting bcf 16.150 13.727 11.668 9.918

Gemeenschapshuis D'oord kapitaallast
invest. 22.512 22.512 22.512 22.512

Vernieuwbouw 't Cromwiel/culturele
zaal

kapitaallast
invest. 45.059 45.059 45.059 45.059

Huisvesting kapitaallast
invest. 211.129 211.129 211.129 211.129

Herinrichting bibliotheek kapitaallast
invest. 11.911 11.911 11.910 11.911

JOP Nieuw-Vossemeer kapitaallast
invest. 7.288

ICT investeringen informatieplan
2009/2010

kapitaallast
invest. 43.150 44.894 10.473 8.532

Sportpark Noordlangeweg
Dinteloord

kapitaallast
invest. 139.597 69.400 69.400 69.400
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Naam reserve/ voorziening 2019 2020 2021 2022

Div. kredieten investeringstaat 2009 kapitaallast
invest. 27.486 27.486 19.100 10.200

Investeringen I&A 2012 kapitaallast
invest. 48.301 40.000 40.000

Investeringen I&A 2013 kapitaallast
invest. 9.827 3.436

Renovatie jachthaven/havenkantoor kapitaallast
invest. 69.298 69.299 69.298 69.298

Huisvesting consultatiebureau
Steenbergen

kapitaallast
invest. 2.678 2.678 2.678 2.678

Kunstgrasveld vv Steenbergen kapitaallast
invest. 27.284 27.284 27.284 27.284

Investeringen ICT 2015 kapitaallast
invest. 26.813 17.757

Kunstgrasveld vv NVS kapitaallast
invest. 24.372 24.372 24.372 24.372

Kunstgrasveld sc Kruisland kapitaallast
invest. 26.901 26.901 26.901 26.901

Aanleg ecologische
verbindingszones

kapitaallast
invest. 17.550 23.400 23.400 23.400

Res.groot onderhoud havenkanaal
D'oord

kapitaallast
invest. 29.800 29.800 29.800 29.800

Herinrichting/groot onderhoud N259 kapitaallast
invest. 119.000 119.000 119.000 119.000

Centrumhaven Dinteloord kapitaallast
invest. 28.000 28.000 28.000 28.000

Herinrrichting dorpsplein NV 2017 kapitaallast
invest. 4.380 4.380 4.380 4.380

Bouwkundige.aanpass.Vraagwijzer
(fabrieksdijk 6)

kapitaallast
invest. 10.077 10.077 10.077 10.077

Camerabeveiliging centrum
St'bergen

kapitaallast
invest. 1.500 1.500 1.500 1.500

Totaal 42.348 975.063 42.348 879.002 42.348 812.941 42.348 760.351
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Overzicht incidentele baten en lasten
Een overzicht van incidentele baten en lasten dient volgens de richtlijnen opgenomen te zijn in de
begroting.

Incidentele baten en lasten 2019 2020 2021 2022

Incidentele lasten

1. Programma mens en samenleving

Beschermd Wonen 150.000 150.000

Ondersteuning gemeenschapshuizen 30.000

Extra formatie backoffice vraagwijzer 150.000 150.000

Project samen scheiden 25.000 25.000

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

Expeditie Nassau 115.000 115.000

Canon van Steenbergen 15.000

Behoud Gummaruskerk 60.000

PvA opgave cultuur en erfgoed 10.000

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid

ICT omgevingswet 24.500

Implementatie omgevingswet, digitalisering nw aspecten 35.000 20.000 20.000 20.000

Implementatie omgevingswet, advieskosten 20.000

Implementatie omgevingswet, omgevingsvisie zonder
milieueffectrapport 40.000 10.000

Implementatie omgevingswet, inkoopbureau aanbesteding 5.000

Implementatie omgevingswet, adv.inkoopburo omg.pln. 10.000

Implementatie omgevingswet, omgevingsplannen 80.000 80.000 80.000

Onderzoek vrijkomende agrarische bebouwing 30.000

Nieuwe jassen buurtpreventieteams 10.000

Extra toezicht wijken Stichting Samenwerken 40.000

Onderzoek energiecoörperatie 5.000 5.000 5.000

Plan van aanpak energietransitie 25.000

Visie energie en ruimte 30.000

Woonwagenbeleid 36.000 36.000

GVVP 175.000 140.000

Medewerker energietransitie 35.000

Onderzoek energieneutraal maken gem. gebouwen 100.000

Gereedschappen 5.400 - 2.950 15.650
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Incidentele baten en lasten 2019 2020 2021 2022

Uitvoeringsprogramma centrumhaven Dinteloord 60.000 10.000 50.000

Dierenverblijf hertenkamp Dinteloord 14.000

Uitvoering adequaat niveau handhaving 391.000

4. Programma economie, toerisme en recreatie

Zuidwaterlinie 15.000 20.000

Taalhuis ivm aanpak laaggeletterdheid 24.000

Herontwikkeling loodsen Fort Henricus 60.000

Centrumplan Steenbergen 30.000

Extra bijdrage Streekhuis Brabantse Wal 35.000 35.000

Capaciteitsknelpunten RO 100.000 100.000 100.000

5. Programma bestuur en dienstverlening

Organisatie chapeau 2.0 32.500

Viering 75 jaar bevrijding 38.000

Viering 750 jaar vestingstad 10.000 50.000 50.000

Transitie concerncontrol 45.000

Organisatieontwikkeling 200.000

Sourcing ICT eenmalig effect 320.000

Waar staat je gemeente 10.000 10.000

Zaakgericht werken 60.000

Lasten 2.442.900 1.078.500 317.950 165.650

Incidentele baten

1. Programma mens en samenleving

Onttr.algemene reserve tbv. beschermd wonen 150.000 150.000

Onttr.algemene reserve tbv. Ondersteuning
gemeenschapshuizen 30.000

Onttr.algemene reserve tbv extra formatie ondersteuning
vraagwijzer 150.000 150.000

Onttr.res.sociaal domein 135.000

2. Programma kunst, cultuur en erfgoed

Onttr.algemene reserve tbv expeditie Nassau 115.000 115.000

Onttr.algemene reserve tbv Canon van Steenbergen 15.000

Onttr.algemene reserve tbv behoud Gummaruskerk 60.000

Onttr.algemene reserve tbv PvA opgave cultuur en erfgoed 10.000

3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid
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Incidentele baten en lasten 2019 2020 2021 2022

Onttr.reserve openbare ruimte tbv. GVVP 175.000 140.000

Onttr.reserve openbare ruimte tbv. uitvoeringsprogramma
centrumhaven Dinteloord 60.000 10.000 50.000

Onttr.algemene reserve tbv. implementatie omgevingswet,
advieskosten 20.000

Onttr.algemene reserve tbv.onderzoek vrijkomende agarische
bebouwing 30.000

Onttr.algemene reserve tbv. visie energie en ruimte 30.000

Onttr.algemene reserve tbv. woonwagenbeleid 36.000 36.000

Onttr.algemene reserve tbv. medewerker energietransitie 35.000

Onttr.algemene reserve tbv. onderzoek energieneutraal maken
gem. gebouwen 100.000

Onttr.dekkingsreserve tbv uitvoering adequaat niveau
handhaving 391.000

4. Programma economie, toerisme en recreatie

Dekking capaciteit RO uit extra inkomsten 100.000 100.000 100.000

Onttr.algemene reserve tbv. taalhuis ivm aanpak
laaggeletterdheid 24.000

Onttr.algemene reserve tbv. herontwikkeling loodsen Fort
Henricus 60.000

Onttr.algemene reserve tbv. Centrumplan Steenbergen 30.000

5. Programma bestuur en dienstverlening

Onttr.Algemene reserve tbv. organisatie chapeau 32.500

Onttr.Algemene reserve tbv. viering 75 jaar bevrijding 18.000

Onttr.Algemene reserve tbv. viering 750 jaar vestingstad 50.000 50.000

Onttr.Algemene reserve tbv. transitie concerncontrol 45.000

Onttr.Algemene reserve tbv. organisatieontwikkeling 200.000

Onttr.Algemene reserve tbv. sourcing ICT 320.000

Onttr.Algemene reserve tbv. zaakgericht werken 60.000

Baten 2.269.000 863.500 200.000 50.000

Subtotaal 173.900 215.000 117.950 115.650

Eenmalige bate niet opnemen volledige jaarlast
investeringsstaat 2019 t/m 2022 39.675 10.050 29.250 10.700

Saldo incidentele lasten en baten 134.225 204.950 88.700 104.950
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Investeringsstaat 2019

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2019

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma Bestuur en Dienstverlening

Vervanging back-up cluster incl. software 50.000 5.000 10.000 5 jaar

Vervanging losse servers 25.000 2.500 5.000 5 jaar

Vervanging schijvenkabinet 90.000 9.000 18.000 5 jaar

MS-SQL server en call licenties 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

6038 Vervanging kunstwerken 91.200 3.648 3.648 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening
kunstwerken)

6039 Verv. Masten openbare verlichting 155.240 3.881 3.881 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting 301.447 15.072 15.072 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering 154.598 10.300 10.300 15 jaar

6140 Vervanging riolering 501.999 8.400 8.400 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 43.304 8.700 8.700 5 jaar

Realisatie Ecologische verbindingszones 1.400.000 5.850 11.700 30 jaar

(75% subsidie Provincie, de lasten kunnen worden gedekt uit
de te vormen dekkingsreserve)

Opwaardering Westdam-Lindenburglaan Steenbergen * 250.000

Reconstructie Steenbergseweg Dinteloord * 400.000

Vervangen brug Corneliusstraat Welberg * 150.000

Verzwaren asfaltwegen Boonhil,Kleine Bolspolder en
Bijlandseweg Buitengebied * 288.500

Vervanging glijbaan zwembad de Meermin 225.000 5.625 11.250 20 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ford connect (5096) 27.000 1.950 3.900 7 jaar

Klepel maaier mc connel 26.000 2.150 4.300 6 jaar

New Holland + fronthef 48.000 4.000 8.000 6 jaar

Renault Clio binnendienst 22.000 1.600 3.200 7 jaar

4.269.288 89.676 129.351

* De lasten kunnen worden gedekt uit de reserve beheer
openbare ruimte
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Investeringsstaat 2020

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2020

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

6038 Vervanging kunstwerken 644.100 25.764 25.764 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening
kunstwerken)

6039 Verv. Masten openbare verlichting 180.060 4.502 4.502 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting 280.042 14.002 14.002 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 700 1.400 15 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering 157.071 10.500 10.500 15 jaar

6140 Vervanging riolering 1.568.257 26.150 26.150 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 85.009 1.400 1.400 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ford connect (5120) 27.000 1.950 3.900 7 jaar

New Holland met toebehoren 22.000 2.200 4.400 5 jaar

New Holland (5113) 48.000 4.000 8.000 6 jaar

Klepelmaaier 14.000 1.200 2.400 6 jaar

Totaal 3.045.539 92.368 102.418
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Investeringsstaat 2021

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2021

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

6039 Verv. Masten openbare verlichting 191.400 4.785 4.785 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting 325.637 16.282 16.282 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)

6140 Vervanging gemalen riolering 159.584 10.650 10.650 15 jaar

6140 Vervanging riolering 1.593.349 26.550 26.550 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 86.369 1.450 1.450 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

Frees met borstel 12.500 800 1.600 8 jaar

Scania 160.000 8.000 16.000 10 jaar

Zoutstrooier 30.000 1.500 3.000 10 jaar

Zoutstrooier 30.000 1.500 3.000 10 jaar

Zoutstrooier 30.000 1.500 3.000 10 jaar

Ford bestel connect 27.000 1.950 3.900 7 jaar

TS Houtversnipperaar 35.000 3.500 7.000 5 jaar

Ford transit 44.000 3.100 6.200 7 jaar

Bus wijkteam 44.000 3.100 6.200 7 jaar

Bus wijkteam 44.000 3.100 6.200 7 jaar

Beregenings installatie 12.000 600 1.200 10 jaar

Beregenings installatie 12.000 600 1.200 10 jaar

Totaal 2.836.839 88.967 118.217
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Investeringsstaat 2022

Product Omschrijving
Bedrag
investering

Kap.lasten
2022

Kap.lasten
structureel

afschrijvings-
periode

Programma fysieke leefomgeving en Duurzaamheid

6038 Vervanging kunstwerken 240.800 9.632 9.632 25 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening
kunstwerken)

6039 Verv. Masten openbare verlichting 174.955 4.374 4.374 40 jaar

6039 Verv. Armaturen openb.verlichting 146.025 7.301 7.301 20 jaar

(De lasten kunnen worden gedekt uit de voorziening openbare
verlichting)

6139 Vervanging 2 containers milieustraat 20.000 700 1.400 15 jaar

6140 Vervanging gemalen riolering 162.138 10.800 10.800 15 jaar

6140 Vervanging riolering 1.618.843 27.000 27.000 60 jaar

6140 Verbeteringskosten riolering 87.751 1.450 1.450 60 jaar

Kpl. Rollend materieel

Ransomes bladveger 16.000 800 1.600 10 jaar

Prikker combi machine 20.000 1.000 2.000 10 jaar

Bus wijkteam 44.000 3.100 6.200 7 jaar

Bus wijkteam 44.000 3.100 6.200 7 jaar

Zeroturn demo 20.000 2.000 4.000 5 jaar

Totaal 2.594.512 71.257 81.957
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Meerjarenbegroting op kostensoort

ec.cat Omschrijving 2019 2020 2021 2022

B2.2.1 Belastingen op producenten 2.2.1 -4.689.004 -4.739.004 -4.789.004 -4.839.004

B2.2.2 Belastingen op huishoudens 2.2.2 -1.757.428 -1.800.258 -1.843.508 -1.875.698

B3.1 Grond 3.1 -4.471.910 -20.250 -20.250 -20.250

B3.2 Duurzame goederen 3.2 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150

B3.3 Pachten 3.3 -99.135 -99.135 -99.135 -99.135

B3.4.2
Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in
natura 3.4.2 -155.000 -155.000 -155.000 -155.000

B3.6 Huren 3.6 -545.468 -545.468 -545.468 -545.468

B3.7 Leges en andere rechten 3.7 -4.614.036 -4.614.036 -4.614.036 -4.614.036

B3.8 Overige goederen en diensten 3.8 -1.024.799 -1.024.799 -1.024.799 -924.799

B4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld 4.1.2 -131.846 -131.846 -131.846 -131.846

B4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.1 -39.982.025 -40.407.411 -40.790.697 -41.040.717

B4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige instellingen 4.3.8 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

B4.4.4 Kapitaaloverdrachten - provincies 4.4.4 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

B4.4.8
Kapitaaloverdrachten ontvangen - overige
instellingen 4.4.8 -197.517 -197.517 -197.517 -197.517

B5.1 Rente 5.1 -40.090 -39.217 -38.313 -38.313

B5.2 Dividenden en winsten 5.2 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000

B7.1 Mutatie reserves 7.1 -4.297.355 -2.605.593 -1.479.045 -1.308.549

B7.2 Mutatie voorzieningen 7.2 -6.162 -2.131 -3.211 -30.407

B7.4 Toegerekende reele en bespaarde rente 7.4 - - - -

B7.5 Overige verrekeningen 7.5 -70.537 -70.537 -70.537 -70.537

L1.1 Salarissen en sociale lasten 1.1 11.846.761 11.817.940 11.818.140 11.818.290

L2.1 Belastingen 2.1 223.175 223.175 223.175 223.175

L3.1 Grond 3.1 - - - -

L3.2 Duurzame goederen 3.2 1.581.745 605.648 614.798 610.448

L3.4.1 Sociale uitkeringen in natura 3.4.1 10.621.922 10.637.363 10.637.053 10.651.070

L3.5.1 Ingeleend personeel 3.5.1 1.546.310 1.430.310 1.189.310 1.089.310

L3.8 Overige goederen en diensten 3.8 12.124.348 11.155.385 10.291.960 10.307.603

L4.1.1 Sociale uitkeringen in geld 4.1.1 5.599.700 5.599.700 5.599.700 5.599.700

L4.2 Subsidies 4.2 1.936.648 1.929.148 1.929.148 1.929.148

L4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk 4.3.1 181.017 181.017 181.017 181.017

L4.3.3
Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke
regelingen 4.3.3 6.405.266 6.414.514 6.400.265 6.430.265

L4.3.6 Inkomensoverdrachten - overige overheden 4.3.6 83.730 83.730 83.730 83.730
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ec.cat Omschrijving 2019 2020 2021 2022

L4.3.8
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en
personen 4.3.8 246.861 246.861 246.861 246.861

L4.4.8 Kapitaaloverdrachten - overige instellingen 4.4.8 189.000 189.000 189.000 189.000

L4.4.9 Kapitaaloverdrachten - onverdeeld 4.4.9 106.876 238.919 437.936 588.425

L7.1 Mutatie reserves 7.1 701.373 701.373 701.373 701.373

L7.2 Mutatie voorzieningen 7.2 2.399.357 2.399.357 2.399.357 2.399.357

L7.3 Afschrijvingen 7.3 2.968.015 2.730.367 2.666.188 2.435.129

L7.5 Overige verrekeningen 7.5 3.222.006 -234.015 -234.015 -234.015

Saldo -184.352 -188.560 -513.519 -727.539
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Begroting Sociaal Domein



Hierbij treft u de begroting Sociaal Domein aan. Deze begroting is een eerste stap 

op weg naar het verkrijgen van overzicht en inzicht in het Sociaal Domein. 

Vanuit het overzicht en inzicht is het bedoeld om de raad meer mogelijkheden te geven 

om te kunnen sturen in het Sociaal Domein. 

Bij deze begroting hebben we aansluiting gezocht bij de brede definitie. Dat wil zeggen het 

onderwijs, het welzijnswerk (samenkracht), sociale wijkteams, volksgezondheid, maatwerk-

voorzieningen en - diensten voor Wmo en jeugd, arbeidsparticipatie, ikomensvoorzieningen 

en armoede. 

In deze eerste versie ligt het zwaartepunt op de geldstromen. Volgend jaar voegen we daar 

de aantallen aan toe en over twee jaar de trends, ontwikkelingen en scenario's. 

PREVENTIE EN VRIJ TOEGANKELIJKE VOORZIENINGEN UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANiSATIE

Onderwijs Onderwijs 117.568€                

Bureau Leerplicht Bijdrage aan GR 11.846€               Volksgezondheid 109.385€                

Kinderopvang Uitkeringen 15.000€               Samenkracht en burgerparticipatie 343.974€                

Leerlingenvervoer Vergoeding vervoer 576.000€             Wijkteams 549.329€                

602.846€            Wmo en Jeugd in andere rubrieken

Volksgezondheid Inkomensregelingen en participatie 35.895€                  

Openbare gezondheidszorg Bijdrage aan GR 294.991€             Armoede / minimabeleid 8.291€                    

Jeugdgezondheidszorg Bijdrage aan GR 553.991€             1.164.442€           

Centrum voor Jeugd en Gezin Bijdrage aan GR 164.677€             

1.013.659€         

Samenkracht en bugerparticipatie

Algemeen maatschappelijk werk Subsidies en bijdragen 476.343€             Totaal uitgaven 25.174.271€         

Ouderenwerk Subsidies en bijdragen 156.930€             

Opvang verblijfsgerechtigden Subsidies en bijdragen 53.000€               

Jeugd- en Jongerenwerk Subsidies en bijdragen 49.965€               

Peuterspeelzalen Subsidies en bijdragen 348.700€             FINANCIERING 

Eigen bijdragen Bijdragen van particulieren -155.000€            Integratieuitkering WMO (oude WVG) 1.961.851€             

929.938€            Integratieuitkering WMO 3.286.593€             

Wijkteams Integratieuitkering Jeugd 4.646.081€             

Loket WMO Subsidies en bijdragen 195.000€             Integratieuitkering WSW 2.446.900€             

Loket Jeugd Inzet jeugdprofessionnals 468.820€             Integratieuitkering Participatiewet 466.500€                

Huisvesting Fabrieksdijk Huisvestingskosten 129.849€             Bijdrage Rijk Verblijfsgerechtigden 38.000€                  

793.669€            Gebundelde uitkering Rijk Participatiewet 4.478.860€             

17.324.785€         

MAATWERKVOORZIEININGEN Totaal inkomsten 17.324.785€         

Wmo

Woningaanpassingen Kosten verstrekkingen 195.000€             

Vervoersvoorzieningen KCV Kosten verstrekkingen 404.000€             

Rolstoelen Kosten verstrekkingen 465.000€             

Overige voorzieningen Kosten verstrekkingen 20.000€               

Huishoudelijke zorg Vergoeding van diensten 2.331.149€          Vanuit Algemene middelen 7.849.486€           

Begeleiding Vergoeding van dienst 1.786.341€          

Persoonsgebonden budget Bijdragen aan particulieren 640.430€             

5.841.920€         

Jeugd

Niet vrij toegankelijk jeugdzorg Vergoeding van diensten 3.100.000€          

Jeugdzorgplus, zorg in instellingen Vergoeding van diensten 307.000€             

Landelijk gecontracteerde zorg Vergoeding van diensten 138.444€             

Pleegzorg Vergoeding van diensten 450.000€             

Persoonsgebonden budget Bijdragen aan particulieren 250.000€             

Veiligheid Jeugdzorg (o.a. AMHK) Bijdrage aan GR 463.934€             

4.709.378€         

Inkomensregelingen

Bijdrage aan de ISD Bijdrage aan GR 1.030.487€          

Bijstandsbesluit zelfstandigen Uitkeringen 2.550€                 

Algemene bestaanskosten WWB Uitkeringen 4.960.000€          

5.993.037€         

Begeleide participatie

Bijdrage aan WVS Bijdrage aan GR 2.871.463€          

Reintegratietrajecten Bijdrage aan GR 435.239€             

3.306.702€         

Armoedebeleid/gemeentelijke minimabeleid

Bijzondere bijstand Uitkeringen 564.200€             

Kwijtscheldingen gemeentelijke belasting Kwijtschelding 189.000€             

Bijdrage aan Voedselbank Subsidies en bijdragen 10.480€               

Gemeentelijke kredietbank Subsidies en bijdragen 55.000€               

818.680€            
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